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RESUMO 

Análise da Relevância Prática do Jus Cogens Face à Ditadura Militar Brasileira 

 

A presente dissertação de mestrado versa sobre a relevância prática da figura das 

normas imperativas de Direito Internacional geral (jus cogens), figura esta que, apesar de 

constar no artigo 53.° da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, já 

ultrapassa o âmbito do Direito dos Tratados. A investigação aponta a primazia das normas e 

princípios de jus cogens no âmbito do Direito Internacional e a crescente importância dessas 

normas e princípios neste ramo do Direito – um elemento essencial para a proteção da pessoa 

humana e para a limitação da atuação dos Estados. Ante a relevância da figura do jus cogens, é 

analisado o caso concreto envolvendo o Estado brasileiro, o qual viola obrigações internacionais 

ao deixar de investigar crimes praticados pelos agentes estatais durante a ditadura militar em 

razão da Lei de Anistia. O cerne da investigação é destacar a relevância das normas e princípios 

de jus cogens, que geram obrigações aos Estados, independentemente destes terem aderido a 

um tratado ou de terem legislação interna que disponha diferentemente do que estabelecido no 

âmbito do Direito Internacional. 

Palavras-chave: jus cogens, Direito Internacional, Brasil, ditadura militar, lei de anistia. 
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ABSTRACT 

Analysis of the Practical Relevance of Jus Cogens in View of the Military Dictatorship in Brazil 

 

This dissertation deals with the practical relevance of international peremptory norms (jus 

cogens). Despite appearing in article 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 

1969, the notion of peremptory norms goes beyond the scope of the Law of Treaties. The 

research points to the primacy of jus cogens norms and principles in the realm of international 

Law and the increasing importance of jus cogens norms and principles within this field. It is an 

essential element for the protection of persons and limitations on State activities. Through this 

optic of relevance of jus cogens a case is made for the Brazilian State’s violation of international 

obligations, given its failure to investigate crimes committed by state agents during the military 

dictatorship due to domestic legislation. The goal of this research is to analyze the importance of 

jus cogens norms and principles, which create obligations for the States, whether they are party 

to a convention or possess domestic legislation that establish anything different from 

international law. 

Keywords: jus cogens, international Law, Brazil, military dictatorship, amnesty law. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em tempos recentes diversas atrocidades contra a humanidade foram praticadas, como, 

por exemplo, os graves crimes praticados sistematicamente pelos regimes ditatoriais da América 

Latina. No que tange ao Estado brasileiro, não foi diferente. A ditadura militar brasileira, iniciada 

em 1964, marcou o início dos vinte e um anos mais sombrios e desumanos da história 

republicana brasileira. Os fatos daquele período ainda continuam sem investigações, diga-se, é 

sabido que ocorreram as práticas de tortura, de desaparecimentos forçados, de sequestros e de 

assassinatos daqueles que se opunham ao regime militar, mas pouco se sabe sobre os 

verdadeiros algozes, que continuam impunes. O principal obstáculo para a investigação é a Lei 

da Anistia brasileira, aprovada ainda durante a ditadura militar, por meio da qual se busca 

fundamentar terem sido anistiados tanto os agentes da ditadura militar quanto os opositores ao 

regime. 

Ocorre que, no âmbito do Direito Internacional existem normas e princípios essenciais 

(jus cogens) assentes no topo de um sistema hierárquico normativo – assim como as estruturas 

jurídicas internas – que resguardam interesses coletivos da comunidade internacional. Essas 

normas e princípios essenciais compõem um elenco de jus cogens e a sua existência 

fundamenta o sistema hierárquico mencionado, já sendo minoria superada os que discordam 

dessa concepção. Dessa hierarquia resulta um Direito Internacional geral, oponível a todos os 

Estados, independentemente de aceitação ou de participação no processo formador das normas, 

podendo inclusive impor-se aos Estados que sempre se colocaram em objeção a tais normas1. A 

existência da figura do jus cogens em si, consagrada no artigo 53.° da Convenção de Viena 

sobre o Direito dos Tratados, de 1969, é de entendimento majoritário, quase pacífico. As 

divergências são mais intensas e variadas quando se trata de estabelecer quais as normas e os 

princípios que se enquadram na categoria de normas jus cogens. Ainda assim, mesmo com 

divergências, a doutrina junto de vasta jurisprudência internacional assentam algumas normas e 

princípios que constam desta categoria, como, por exemplo, a proibição da tortura, a proibição 

da escravatura, a proibição do genocídio, conforme consta da presente investigação. 

Há, portanto, uma estrutura jurídica de Direito Internacional que impõe obrigações aos 

Estados, algumas das quais o cumprimento é imperativo, inadmitindo-se qualquer exceção, 

                                    
1 Cf. Salim HIKMAT, “Jus Cogens Ainda esse desconhecido”, 2005, p. 162, texto disponível em 
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/9658/Salem%20Hikmat%20Nasser.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
[10.08.2016]. 
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como é o caso das normas jus cogens. A conduta ilícita que inobserva obrigação internacional 

gera a responsabilidade do Estado, o qual tem a sua atuação cada vez mais limitada, não 

podendo agir pautando-se exclusivamente na sua vontade. 

Desse modo, o Estado brasileiro falha em cumprir a sua obrigação em investigar de 

maneira séria, imparcial e do modo mais abrangente possível, os crimes cometidos durante a 

ditadura militar. Todavia, a estrutura do Direito Internacional não permite que os Estados se 

mantenham omissos, sendo útil a figura do jus cogens justamente para exigir determinadas 

condutas por parte dos Estados, de modo que a “consciência jurídica universal”, de que fala 

Cançado Trindade, seja respeitada como a fonte material última de todo o Direito2. Este autor 

ainda nos desperta para o fato de que o Direito Internacional tem como destinatário final o ser 

humano, atentando para as suas necessidades básicas, dentre as quais se destaca a realização 

da justiça. 

Isto posto, a presente investigação se inicia com o estudo da evolução histórica da figura 

do jus cogens na doutrina jusinternacionalista, destacando as influências do Direito Natural e do 

Direito positivo até o preceito da figura do jus cogens estabelecido na Convenção de Viena sobre 

o Direito dos Tratados, de 1969. Em seguida, a análise se concentra na teoria das fontes de 

Direito Internacional, onde são apresentadas as principais características das fontes que 

constam do artigo 38.° do Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça, bem como os atos 

unilaterais. O primeiro capítulo se encerra, então, com a abordagem sobre a hierarquia das 

fontes e das normas de Direito Internacional, tema este diretamente ligado com a figura do jus 

cogens. O segundo capítulo aborda a definição do jus cogens, as suas principais características 

e função, bem como as propostas de atribuição da natureza cogente e o elenco de normas jus 

cogens apontado pela doutrina e jurisprudência internacionais. Para além disso, encerrando este 

capítulo, são abordados os efeitos decorrentes da violação das normas jus cogens. A 

investigação é concluída com a apresentação da história da ditadura militar brasileira (1964-

1985) – desde a sua instalação até o seu fim com a democratização do Estado brasileiro – e a 

implantação e o desenvolvimento do sistema repressivo ditatorial que permitiu, de forma 

institucionalizada, a prática da tortura, de desaparecimentos forçados, de sequestros e demais 

crimes. Ainda é abordado o fato de que os crimes praticados pelos agentes repressivos da 

ditadura militar permanecem praticamente sem investigação, em completa inobservância ao 

Direito Internacional. A Lei da Anistia brasileira, que continua vigente por decisão da última 

                                    
2 Cf. Antônio Augusto Cançado TRINDADE, A Humanização do Direito Internacional, Belo Horizonte, Del Rey, 2006, p. 27. 
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instância do Poder Judiciário brasileiro, é um dos obstáculos que perpetuam a impunidade, em 

que pese algumas medidas adotadas pelo Estado brasileiro de modo a reparar as vítimas e/ou 

seus familiares por tais crimes. 
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CAPÍTULO I – A figura do jus cogens na história do Direito Internacional e a influência desta 

figura para a teoria das fontes e para a hierarquia de fontes e de normas deste Direito 

1. Enquadramento histórico da apropriação do conceito de jus cogens pela doutrina 

jusinternacionalista 

O conceito atual de jus cogens envolve a ideia de um conjunto de princípios e normas 

dotados de primazia por serem essenciais à vida em comum, não podendo ser afastados por 

anuência ou tratado, na medida em que resguardam interesses coletivos da comunidade 

internacional. Apesar de o conceito ter sido incorporado expressamente pela Convenção de 

Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, o seu exato conteúdo e a sua própria existência 

continuam a ser controversos até hoje. A problemática consiste justamente na divergência que 

há entre os autores que defendem e os que negam tal ideia e também na discussão sobre quais 

os princípios e normas que devem constar deste conjunto cogente, quando aceite a sua 

existência. As posições dos diferentes autores dependem em larga medida da concepção que 

adotem sobre o Direito Internacional. Compreende-se que a problemática mantenha atualidade, 

na medida em que o reconhecimento da existência de normas e princípios de jus cogens 

representa uma importante limitação à atuação dos Estados, que, deste modo, ficam obrigados 

a respeitar normas e princípios a que não deram o seu acordo, podendo mesmo ser 

responsabilizados pelo seu incumprimento no plano internacional. 

Neste ponto, a proposta é fazer um breve enquadramento histórico sobre a evolução do 

conceito de jus cogens e o espaço que este assumiu progressivamente no Direito Internacional 

desde o século XV, quando este Direito começou a ser objeto de tratamento sistematizado. Vale 

a pena referir, de qualquer modo, que, mesmo antes de haver uma ciência do Direito 

Internacional propriamente dita, já a problemática das condições necessárias à convivência entre 

os povos e da existência de valores universais vinha a ser objeto de reflexão desde a Antiguidade, 

por parte de pensadores como Lao-Tsé e Confúcio, defensores de um ideal de pacifismo 

universal, Heráclito de Efeso e Zenão de Cipre3, estoicos gregos defensores da existência de uma 

comunidade universal humana e de um Direito universal, Cícero e Gaio4, juristas romanos que 

                                    
3 Na Grécia Antiga, a ideia de uma lei racional na base das demais leis humanas é trazida por Heráclito de Efeso (século VI a.C.), ao que se 
conjuga a ideia de Zenão de Cipre (século III a.C.) propondo uma unidade do gênero humano e, com esta afirmação, um Direito Natural 
correspondente a todos os homens independentemente de divisões políticas. Cf. António Cabral de MONCADA, Curso de Direito Internacional 
Público, I volume, Coimbra, Livraria Almedina, 1998, p. 117.  
4 Cf. Miguel REALE, “O conceito de “ratio naturalis” entre os jurisconsultos romanos e Santo Tomás de Aquino”, 1940, pp. 109-111, texto 
disponível em www.revistas.usp.br/rfdusp/article/download/.../68615 [03.02.2016]. 
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aperfeiçoaram o conceito de jus gentium vislumbrando uma espécie de Direito universal comum 

a toda humanidade, dotado de princípios válidos para todos os homens5. Na Idade Média, a forte 

influência do Cristianismo refletiu-se no desenvolvimento da ideia de igualdade e na diminuição 

da força como um dos elementos nos acordos entre os povos, o que contribuiu para a “ideia de 

Comunidade Universal do Género Humano”6. 

Vale também referir que a noção de jus cogens começou por ser aplicada às relações 

entre privados no âmbito do Direito interno das sociedades e dos Estados, tendo sido 

desenvolvida pelos juristas romanos, cujas máximas se mantêm muito influentes até aos nossos 

dias. Segundo Jete Jane Fiorati, a concepção atual de jus cogens resulta da influência de 

máximas da Roma Antiga atribuídas ao jurisconsulto Ulpiano, as quais denotam uma identidade 

entre jus cogens e jus publicum7. Para Ulpiano, o jus publicum regulava temas de interesse geral 

da República, destinando-se à comunidade de indivíduos livres no intuito de harmonizar o grupo 

social. Na medida em que tais normas visavam proteger o interesse coletivo, deviam prevalecer 

sobre os interesses individuais, razão pela qual era proibida a derrogação das normas de jus 

publicum por acordo entre indivíduos. O jus publicum romano constitui deste modo um 

antecessor do jus cogens, por não permitir a atuação da vontade individual como forma de 

derrogação de seus preceitos, privilegiando valores e interesses da comunidade, à semelhança 

daquele que é o papel atualmente atribuído ao jus cogens. 

O Direito Internacional moderno tem as suas origens, como já referido, na Idade 

Moderna (séculos XV a XVII), em que começou por ser desenvolvido como Direito das Gentes, ou 

seja, o Direito comum a todas as Nações, correspondendo ao costume internacional. A Escola 

Espanhola, cujos principais estudiosos são Francisco Vitoria (1483?-1546), Domingo de Soto 

(1494-1560) e Francisco Suarez (1548-1617), teve um contributo decisivo para a 

autonomização do Direito Internacional como ciência e para a delimitação do Direito 

Internacional em relação ao Direito Natural e ao Direito interno dos Estados. É na defesa das 

características do Direito Natural que a Escola Espanhola traz elementos que contribuem para a 

noção de jus cogens. Para os membros desta Escola, a positivação do Direito Internacional deve 

se dar com base na vontade da “Comunidade das Nações” e na relação desta vontade com o 

                                    
5 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, 2.ª ed., Coimbra, Almedina, 2004, 
p. 165. 
6 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 166. 
7 Cf. Jete Jane FIORATI, Jus Cogens: As Normas Imperativas de Direito Internacional Público como Modalidade Extintiva dos Tratados 
Internacionais, Franca, UNESP, 2002, p. 48. 
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Direito Natural, considerado imodificável, externamente exigível e imperativo8. Vitoria entende, 

por exemplo, que as normas de Direito Natural são cogentes e hierarquicamente superiores às 

normas positivadas, não podendo a vontade humana derrogar princípios eternos e imutáveis da 

essência humana. Soto, por sua vez, também defende o caráter cogente e a superioridade 

hierárquica das normas de Direito Natural, todavia inova ao sugerir que também algumas 

disposições de Direito das Gentes, que são Direito Internacional positivo, gozariam de força 

cogente, sendo as outras normas dispositivas. O autor não desenvolve este seu pensamento, ou 

seja, não avança um critério de diferenciação entre disposições cogentes e dispositivas, mas já 

se nota sua atenção ao assunto, sendo possível constatar a sua defesa pelo caráter cogente de 

algumas normas de Direito Internacional positivo, pois exprimem a essencialidade de parte do 

Direito das Gentes para as relações humanas, por isso não podendo ser derrogadas. Soto dá 

como exemplo a norma de Direito das Gentes que proíbe a posse comum das coisas, que, em 

seu entender, seria intolerável9. Já Suarez avança com base nas ideias de Vitoria e Soto e 

defende a inderrogabilidade de parte do Direito Internacional positivo (Direito das Gentes), “seja 

por efeito indirecto do Direito Natural, seja por força dos interesses da Comunidade de 

Nações”10. Enquanto Direito comum a todas as Nações, o Direito das Gentes resulta da 

autoridade de todas elas e só pode ser derrogado com o consentimento de todas, o que Suarez 

considera ser moralmente impossível, desde logo pela estreita harmonia que existe entre o 

Direito das Gentes e a natureza. O autor admite apenas a derrogação parcial do Direito das 

Gentes através de costume contrário11.  

A Escola Espanhola exerceu uma grande influência sobre autores posteriores, como 

Jean Bodin (1530-1596) e Hugo Grócio (1583-1645), ainda que estes tenham desenvolvido de 

forma consideravelmente diferente os seus postulados. Jean Bodin distinguiu-se por ser o 

primeiro autor a tratar sistematicamente o regime dos tratados internacionais e da sua relação 

com o Direito Natural e com o Direito das Gentes. Segundo Bodin, os tratados celebrados entre 

príncipes (Direito Internacional positivo) só seriam válidos e vinculativos se respeitassem quer o 

Direito Natural, quer o Direito das Gentes. No pensamento de Bodin, o Direito das Gentes – ou 

                                    
8 A expressão “Comunidade das Nações” é esclarecida pelas ideias de Francisco Vitória, fundador da Escola Espanhola, sobre o Direito das 
Gentes. Para o autor, o Direito das Gentes seria um Direito positivo contendo normas de Direito Natural, ou deste derivadas, mas também 
normas provenientes da vontade da comunidade internacional, que reflete o arranjo de vontades dos seus membros, e por estabelecerem 
normas justas e convenientes para todos – expressando e representando “todo el orbe” –, estão obrigados à observância e cumprimento. O 
elemento limitador desta vontade comunitária é o Direito Natural, sendo entendidas como inumanas e irracionais, bem como carentes de força 
jurídica, as normas de Direito das Gentes que proíbam o que é permitido pelo Direito Natural. Cf. Eduardo Correia BAPTISTA, Ius Cogens em 
Direito Internacional, Lisboa, Lex, 1997, p. 28. 
9 Cf. Eduardo Correia BAPTISTA, Ius Cogens em Direito Internacional, op. cit., pp. 27-28. 
10 Cf. Eduardo Correia BAPTISTA, Ius Cogens em Direito Internacional, op. cit., p. 28. 
11 Cf. Eduardo Correia BAPTISTA, Ius Cogens em Direito Internacional, op. cit., pp. 28-29. 
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seja, o costume internacional – é absolutamente inderrogável por tratado, o que alguns 

comentadores, como Eduardo Correia Baptista, consideram excessivo12. Hugo Grócio, por sua 

vez, começa por aderir à noção de Direito Natural como imodificável, obrigatório, externamente 

exigível e imperativo, mas inclui no Direito Natural, não apenas os preceitos universais impostos 

pela Divina Providência, como também o Direito das Gentes primário (“primary or primitive law 

of nations”13). Distintos do Direito Natural e a ele subordinados, encontravam-se os tratados 

internacionais e o Direito das Gentes secundário, que constituíam Direito Internacional positivo e 

eram, por isso, derrogáveis14. Na sua obra De Iure Belli ac Pacis, Grócio defende a existência de 

duas espécies de Direito: o Direito Natural, dotado das características tradicionais já referidas, e 

o Direito Voluntário, que pode ser de origem divina ou humana, derivando desta última o Direito 

Internacional positivo15. A partir da obra mencionada, Grócio afastou-se do legado da Escola 

Espanhola, passando a considerar o Direito Natural como um ordenamento mais do foro da 

consciência do que da realidade jurídica, Direito interno e não Direito externo, por não ser 

suscetível de tutela pelos tribunais16. Deste modo, Grócio abriu espaço para o Positivismo 

Jurídico, na medida em que afasta a obrigatoriedade do Direito Natural e praticamente esvazia-o 

de imperatividade, o que resulta na desconsideração deste Direito como parâmetro jurídico para 

os Estados. O autor não deixa de reconhecer, no entanto, que o Direito Natural funciona como 

limite à vontade dos Estados, na medida em que determina, por exemplo, que não se justificam 

guerras injustas, que não são obrigatórios os tratados perniciosos para alguma das partes e que 

é proibido que sejam afetados direitos de terceiros por meio de tratados17. É com as concepções 

de Direito Natural das Gentes e Direito Positivo das Gentes de Grócio que resultam novas 

escolas, nomeadamente o Jusnaturalismo e o Positivismo, esta dualidade caracterizando os 

períodos subsequentes na história do Direito Internacional18. 

                                    
12 Cf. Eduardo Correia BAPTISTA, Ius Cogens em Direito Internacional, op. cit., pp. 29-31. 
13 Hugo GRÓCIO apud Eduardo Correia BAPTISTA, Ius Cogens em Direito Internacional, op. cit., p. 33. 
14 Cf. Eduardo Correia BAPTISTA, Ius Cogens em Direito Internacional, op. cit., pp. 32-33. 
15 Cf. Eduardo Correia BAPTISTA, Ius Cogens em Direito Internacional, op. cit., p. 34. 
16 O que não significa que as normas de Direito Natural não possam ter uma dimensão externa, o que acontecerá sempre que coincidam com 
normas de Direito positivo. “[O] Direito Natural já somente impõe meras obrigações internas que, em princípio, não precludem a existência de 
direitos externos, estes sim, oponíveis e tuteláveis judicialmente, estabelecidos pelo Direito das Gentes em derrogação das normas naturais”. Cf. 
Eduardo Correia BAPTISTA, Ius Cogens em Direito Internacional, op. cit., pp. 34-35. 
17 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., pp. 84-87 e Eduardo Correia BAPTISTA, Ius Cogens em Direito Internacional, op. cit., 
pp. 35-36. 
18 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., p. 87. A obra de Grócio influenciou, entre outros autores, Richard Zouche (1590-
1660), que é considerado o precursor do positivismo jusinternacionalista por desconsiderar o Direito Natural e estruturar o Direito Internacional 
apenas na prática dos Estados e nos tratados, apesar de reconhecer limites à liberdade convencional dos Estados, em moldes semelhantes aos 
apresentados por Grócio. Outro autor juspositivista influenciado por Grócio foi Johann Wolfgang Textor (1638-1701). Analisando a natureza do 
Direito Internacional e sua relação com o Direito Natural, Textor distingue Direito das Gentes primário e secundário concluindo que o Direito 
Natural só adquire real obrigatoriedade jurídica – tornando-se Direito Internacional – quando é aceite pelos Estados, senão permanece uma 
vinculação do foro da consciência. O Direito Internacional, para Textor, é constituído essencialmente pelo costume, mas também pelos tratados, 
podendo ser derrogado entre alguns povos e alterado com o acordo de todos ou a grande maioria destes. Cf. Eduardo Correia BAPTISTA, Ius 
Cogens em Direito Internacional, op. cit., pp. 95 e 97. 
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A obra de Grócio lançou deste modo as bases teóricas para o novo período da história 

do Direito Internacional que viria ser iniciado com a Paz de Westefália (1648), que pôs fim à 

Guerra dos Trinta Anos. Este período estendeu-se até 1919 e foi marcado pelo reconhecimento 

da igualdade soberana e da independência recíproca dos Estados europeus. A vida internacional 

europeia passou a decorrer formalmente com base no princípio do equilíbrio de forças. Todavia, 

a realidade demonstrava que o Direito Internacional desta época se baseava no princípio da 

soberania absoluta/ilimitada dos Estados, os quais atuavam tão somente pelos próprios 

interesses19. 

Este clima positivista não impediu, no entanto, o desenvolvimento de concepções 

jusnaturalistas sobre o Direito Internacional e do conceito de jus cogens. Entre os autores deste 

período, importa, desde logo, referir Samuel Pufendorf (1632-1694), segundo o qual os 

costumes do Direito das Gentes que fossem impostos por normas imutáveis de Direito Natural 

seriam vinculativos para todos os Estados. Já quanto aos tratados internacionais, Pufendorf 

defendia, à semelhança de Grócio, que o Direito Natural era destituído de obrigatoriedade 

externa, mas que isso não significava uma absoluta liberdade dos Estados para “contratar”, já 

que os “tratados perniciosos” (por exemplo, por afetarem direitos de terceiros) não seriam 

vinculativos20. Outro autor importante é Samuel Rachel (1628-1691), que faz a distinção entre 

Direito Internacional e Direito Natural, amparado em Grócio, e considera que o primeiro tem 

como base exclusivamente a vontade das nações, seja por meio de tratado ou costume, mas 

defende que os Estados estão obrigados a respeitar ambos os Direitos. Deste modo, Rachel 

adere à doutrina clássica do Direito Natural, afirmando que o Direito Natural tem obrigatoriedade 

externa e afeta a validade do Direito Internacional que o viole21. O contributo de Rachel para a 

história do jus cogens se dá por este defender a existência de normas inderrogáveis de Direito 

Internacional positivo, justificando essa inderrogabilidade pela salvaguarda dos interesses 

conjuntos dos outros membros da Comunidade das Nações22. 

Durante o século XVIII, merecem destaque Christian Wolff (1679-1754), Emmer de 

Vattel (1714-1767) e Georg Friedrich Von Martens (1756-1821). Wolff dá continuidade ao 

jusnaturalismo, mas de uma forma mais relativizada, assim como Vattel. Ambos falam de um 

Direito Internacional positivo (dividido em voluntário geral, convencional e costumeiro), produto 

                                    
19 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 138. 
20 Cf. Eduardo Correia BAPTISTA, Ius Cogens em Direito Internacional, op. cit., pp. 95-96. 
21 Cf. Eduardo Correia BAPTISTA, Ius Cogens em Direito Internacional, op. cit., p. 96. 
22 “But those rules of the Law of Nations which are void of offense and inequity, and much more those which expediency or necessity has 
introduced, cannot be wantonly changed or abrogated by any given Nations, especially if this would enure to the hurt of the other Nations”. 
Samuel RACHEL apud Eduardo Correia BAPTISTA, Ius Cogens em Direito Internacional, op. cit., pp. 96-97. 
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da vontade das nações, mas também apresentam o Direito Necessário das Gentes (Direito 

Natural aplicado às nações – “law of nature applied to nations”), que, por ser inderrogável, mas 

imperfeito, vincula apenas em consciência, não sendo capaz de invalidar normas positivas. Wolff 

admite que o Direito Necessário das Gentes impõe equidade aos tratados, mas que a iniquidade 

destes não é causa de invalidade. Vattel, por seu turno, admite como exceção à inoponibilidade 

externa do Direito Necessário das Gentes que os costumes deixem de ser obrigatórios quando 

violarem este Direito e que sejam nulos os tratados que levarem o Estado à ruína ou tiverem 

causa injusta ou desonesta em consideração ao Direito Natural, sendo exemplo clássico o 

tratado que vise uma guerra injusta23. Com Von Martens temos uma ruptura mais explícita entre 

o Direito Natural e o Direito Positivo, na medida em que aquele é entendido não apenas como 

imperfeito, mas também como extrajurídico. Para este autor, a invalidade material dos tratados 

só ocorre quando esteja em risco a autoconservação do Estado ou havendo impossibilidade 

moral ou física da sua execução. A primeira hipótese é indicada como uma condição tácita de 

todos os tratados e a segunda resulta de lesão de direitos de terceiros não parte do tratado, 

incluídos os casos de direitos provenientes de tratado anterior24. 

O século XVIII caracterizou-se pela crescente concepção positivista do Direito 

Internacional, fazendo com que os costumes e os tratados deixassem de dar importância às 

referências de Direito Natural25. A concepção positivista do Direito Internacional prevaleceu 

durante todo o século XIX, período durante o qual a ciência do Direito Internacional conheceu 

uma expansão muito considerável, por meio da realização de diversas conferências e da 

celebração de convenções internacionais – desenvolvimentos que são atribuídos ao avanço de 

concepções positivistas do Direito, que privilegiam o Direito Positivo em detrimento do Direito 

Natural, tido como vago e controverso26. Os debates doutrinários passaram a centrar-se na 

liberdade convencional dos Estados. Alguns autores defenderam uma liberdade sem limites 

(Georg Friedrich Hegel). Outros autores, como Jean-Louis Kluber, Henry Wheaton e David Dudley 

Field, por exemplo, seguiram Martens e reconheceram como limite à liberdade convencional dos 

Estados a salvaguarda de direitos de terceiros. Não deixaram, no entanto, de existir também 

autores a defender um maior número de limites à liberdade dos Estados, seja pela ampliação da 

noção de impossibilidade moral já presente em Martens (António Gama Lobo, Georg Jellinek e 

outros), seja pela invocação do Direito Natural (De Felice, Andres Bello e outros), ou em virtude 

                                    
23 Cf. Eduardo Correia BAPTISTA, Ius Cogens em Direito Internacional, op. cit., pp. 98-100. 
24 Cf. Eduardo Correia BAPTISTA, Ius Cogens em Direito Internacional, op. cit., p. 100. 
25 Cf. Jónatas E.M. MACHADO, Direito Internacional Do Paradigma Clássico ao Pós-11 de Setembro, Coimbra, Coimbra, 2003, p. 59. 
26 Cf. Jónatas E.M. MACHADO, Direito Internacional Do Paradigma Clássico ao Pós-11 de Setembro, op. cit., pp. 60-62. 
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de princípios necessários de Direito Internacional (Jean-Gaspar Bluntschli ou P. Pradier-Fodéré). 

Apesar da presença marcante do positivismo no momento histórico, o que se verificou foi um 

consenso alargado sobre a existência de determinados limites – impostos pelo Direito Natural ou 

pela moral – à liberdade convencional dos Estados27. Já no século XX, até 1919, apesar de 

alguns autores, como Quincy Wright, rejeitarem a existência de jus cogens internacional, uma 

significativa maioria defendia a sua existência com base no Direito Natural ou na moral 

(Pasquale Fiore e George Bry) e ainda outros sob uma perspectiva de positivação de valores 

morais (Machado Villela e Henry Bonfils). É de se destacar também a doutrina pela defesa de 

princípios cogentes de Direito Internacional, da qual fazem parte, por exemplo, Clóvis Bevilaqua 

e Dionisio Anzilotti, dentre outros28. 

Entretanto, o período entre 1815 e 1918 ficou conhecido como “Concerto Europeu”, 

devido ao fato de ter sido dominado pela colaboração entre três potências – Prússia, Rússia e 

Áustria – com vista a frear a hegemonia francesa iniciada em 1648 e reforçada pela pretendida 

universalidade dos ideais da Revolução de 1789. Concretizada com as investidas napoleônicas, 

a hegemonia francesa era vista como uma ameaça à estabilidade das monarquias cristãs 

europeias e justificava a ação concertada destas potências. Nota-se, portanto, a tentativa de 

equilíbrio de poderes e o Direito Internacional assume suma importância com os tratados 

internacionais como meio de conformar as relações jurídicas entre os Estados. Assiste-se, ainda, 

a crescente preocupação quanto aos conflitos armados, sendo criada a Cruz Vermelha 

Internacional (1863), em resposta às atrocidades verificadas durante a Batalha de Solferino29, 

organizadas as primeiras conferências europeias de Direito Internacional e adotada a Convenção 

de Genebra (1864) definindo as regras mínimas para uma guerra mais humana. Foi também 

neste período que se começou a discutir a criação de um tribunal internacional, em virtude da 

crença existente na universalidade de imperativos morais e religiosos que deveriam reger a 

atuação dos Estados e as relações entre estes30. 

O fim da Primeira Guerra Mundial marca o início de um novo período da história do 

Direito Internacional, que se estendeu até 1969. Com o fim do conflito, apesar de ainda haver 

adeptos do positivismo, verifica-se ser cada vez mais expressivo na doutrina a defesa por 

limitações à atuação dos Estados. Enquanto o fundamento da obrigatoriedade das normas 

                                    
27 Cf. Eduardo Correia BAPTISTA, Ius Cogens em Direito Internacional, op. cit., pp. 100-104. 
28 Cf. Eduardo Correia BAPTISTA, Ius Cogens em Direito Internacional, op. cit., pp. 104-105. 
29 Informação disponível na página oficial do Comitê Internacional da Cruz Vermelha: https://www.icrc.org/en/who-we-are/history/founding 
[25.02.2016]. 
30 Cf. Jónatas E.M. MACHADO, Direito Internacional Do Paradigma Clássico ao Pós-11 de Setembro, op. cit., pp. 61-62. 
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internacionais é explicado, na obra de autores como Anzilotti, por referência apenas ao princípio 

pacta sunt servanda, segundo o qual os tratados devem ser cumpridos, muitos autores adotam 

perspectivas jusnaturalistas e procuram no Direito Natural limites para a vontade dos Estados31. 

Entretanto, uma nova ordem internacional é anunciada pelo estabelecimento da Liga das 

Nações, com o objetivo de promover uma esfera comum de interesses e a preservação da paz32. 

Como se sabe, esta organização não conseguiu evitar um novo conflito mundial, mas, mesmo 

depois do início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, continuou a persistir a ideia de que um 

sistema de organização internacional era a melhor forma para a preservação da paz. Com o final 

do conflito, em 1945, reafirmaram-se valores universais como a paz e a justiça, por meio da 

criação da Organização das Nações Unidas (ONU), tendo como objetivo a manutenção da paz e 

segurança internacionais. O pós-Segunda Guerra Mundial foi marcado pela internacionalização 

da tutela dos direitos humanos, fruto da tomada de consciência de que a tutela destes direitos 

não pode ser simplesmente confiada aos Estados, já que estes são, muitas vezes, os principais 

agressores. A ONU assumiu a tutela dos direitos humanos como um dos seus objetivos, um 

compromisso imediatamente traduzido com a proclamação da Declaração Universal dos Direitos 

do Homem, em 1948, e posteriormente desenvolvido em vários tratados internacionais de 

direitos humanos. 

No contexto acima indicado, especificamente quanto ao jus cogens, permanece a 

dicotomia em que se vê, por um lado, uma minoria doutrinária contestando a existência de um 

jus cogens internacional33 e, por outro lado, uma maioria de autores defendendo a existência de 

tais normas e representando corrente doutrinária em defesa da existência de princípios de 

Direito Internacional – normalmente costumeiros –, princípios gerais de Direito e normas 

convencionais, todos dotados de natureza cogente34. 

                                    
31 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., pp. 197-198. Para mais 
informação sobre as doutrinas relativas ao fundamento do Direito Internacional, cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale 
PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., pp. 60-89. 
32 A assinatura do Tratado de Versalhes (1919), um tratado de paz que põe fim à Primeira Grande Guerra, resulta na criação da Liga das Nações. 
Esta Liga representa uma nova ordem mundial, estabelecendo um novo modo de condução das relações internacionais. O objetivo era arbitrar as 
disputas internacionais a fim de se evitar novas guerras. Informação disponível na página oficial da BBC: 
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/history/mwh/ir1/aimsrev1.shtml [02.05.2016]. 
33 Karl Strupp, Charles Rousseau, Paul Guggenheim, entre outros. Cf. Eduardo Correia BAPTISTA, Ius Cogens em Direito Internacional, op. cit., p. 
183. 
34 Dionizio Anzilotti, Alfred Von Verdross, Georges Scelle, Hersch Lauterpacht, entre outros. Cf. Eduardo Correia BAPTISTA, Ius Cogens em Direito 
Internacional, op. cit., pp. 184-187. Pode-se igualmente mencionar autores como Von Der Heydte e Verdross, que em 1932 e 1937 publicam 
obras defendendo a necessidade do jus cogens em Direito Internacional, definindo esta figura como um conjunto de regras que exprimem valores 
éticos universais, inderrogáveis por tratados ou costumes que lhe sejam contrários, sofrendo a sanção da nulidade. Cf. Jete Jane FIORATI, Jus 
Cogens: As Normas Imperativas de Direito Internacional Público como Modalidade Extintiva dos Tratados Internacionais, op. cit., p. 52. 
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A questão pode, em certa medida, ter-se por pacificada com o reconhecimento do jus 

cogens pela Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969 (Convenção de Viena)35, 

onde o conceito tem “su primera expresión positivada em [sic] un texto convencional de 

vocación universal”36, conforme as disposições dos artigos 53.°, 64.° e 71.°. 

Entretanto, a noção de normas imperativas continua a envolver questões controversas 

entre Estados e renomados estudiosos do Direito Internacional – quanto à sua natureza jurídica, 

por exemplo, como também o conteúdo das normas cogentes – em que pese cada vez mais 

sobressair o entendimento pela existência e sua relevância para o Direito Internacional, além de 

haver certo consenso acerca do caráter cogente incontroverso de determinadas normas. 

Cançado Trindade reforça que a consagração do conceito de jus cogens atesta a busca pela 

libertação gradual do Direito Internacional da regra de pretensa autonomia da vontade do 

Estado. Na esteira do entendimento pela importância das normas imperativas – e dos direitos 

fundamentais inderrogáveis, e no plano processual, a concepção das obrigações erga omnes de 

proteção –, as quais refletiriam valores universais, concebe um Direito Internacional da 

Humanidade, correspondente a um novo Direito das Gentes do século XXI37. Um novo Direito das 

Gentes, que numa dimensão espacial, se apresenta além dos âmbitos territoriais estatais e, 

temporalmente, tem em mente a humanidade, tanto as gerações presentes quanto as futuras38. 

2. Jus cogens e a teoria das fontes de Direito Internacional 

2.1. Introdução 

Com a modernidade, o Direito passou a ser percebido essencialmente como obra de 

criação humana, variável e determinada por fatores históricos. Deixa de ser visto nos moldes da 

Antiguidade e Idade Média, em que prevalecia a concepção de que o Direito era um dado da 

natureza, do costume e da religião, insuscetível de modificação pela vontade humana39. A 

                                    
35 Em 1986, a Convenção sobre Direito dos Tratados entre Estados e Organizações Internacionais e os tratados entre as Organizações 
Internacionais é aprovada, também por meio de trabalhos da Comissão de Direito Internacional. Igualmente prevê a figura do jus cogens, mas a 
análise deste trabalho fica restrita à Convenção de 1969, por ser esta que previu pela primeira vez o jus cogens no direito positivo internacional, 
além de ser predominantemente o objeto de discussão pela doutrina. 
36 Cf. Antonio REMIRO BROTÓNS et al., Derecho Internacional, Madrid, McGraw-Hill, 1997, p. 22.   
37 Cançado Trindade afirma expressamente que a pessoa humana como titular de direitos emanados diretamente do Direito Internacional, a partir 
do início do século XXI, condiz a um processo de humanização do Direito Internacional. Este Direito passa a se ocupar de maneira mais direta da 
identificação e realização de valores e metas comuns superiores. O reconhecimento da centralidade dos direitos humanos corresponde a um 
novo ethos, o qual “tem aberto o caminho para a construção de um novo jus gentium como direito universal da humanidade, na mesma linha 
visionária preconizada, a partir do século XVI, pelos teólogos espanhóis F. de Vitória e F. Suárez, em conformidade com o mais lúcido 
pensamento jusinternacionalista”. Cf. Antônio Augusto Cançado TRINDADE, A Humanização do Direito Internacional, op. cit., pp. 405-406. 
38 Cf. Antônio Augusto Cançado TRINDADE, A Humanização do Direito Internacional, op.cit., pp. 405-406. 
39 Cf. Alberto do AMARAL JÚNIOR, Curso de Direito Internacional Público, 5.ª ed., São Paulo, Atlas, 2015, p. 43. 
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positivação do Direito, intensificada a partir do século XIX, destacou ainda mais a figura do 

legislador e o costume, que por muito tempo foi o principal modo de controle social, perdeu 

espaço para a legislação.  

No plano do Direito Internacional Público, os requisitos de fato e de direito para a 

produção de normas jurídicas válidas são enumerados pela teoria das fontes, que foi elaborada 

justamente para oferecer certeza e segurança ao indicar os órgãos competentes para a criação 

de tais normas. Necessário salientar que a diversidade de opiniões acerca das fontes de Direito 

Internacional é uma realidade40, sendo de importância fundamental o estudo de tais fontes para 

melhor compreensão deste ramo do Direito em articulação com as fontes do Direito interno41. As 

fontes dividem-se em fontes formais e fontes materiais. As fontes materiais constituem a base 

política, moral ou econômica das normas internacionais, sendo explicitadas, em certa medida, 

pela via doutrinária ou pelos sujeitos de Direito. As fontes formais, por sua vez, correspondem 

aos processos de elaboração do Direito42.  

A doutrina tem recorrido ao artigo 38.° do Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça 

(ETIJ) para identificar as fontes normativo-internacionais, em razão do elevado número de 

Estados que aderiram ao ETIJ, que permite considerar que este beneficia de um consenso 

universal43. Nos termos do artigo 38.º, n.° 1, “[o] Tribunal, cuja função é decidir em 

conformidade com o direito internacional as controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará: a) 

As convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabeleçam regras 

expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes; b) O costume internacional como prova de 

uma prática geral aceite como direito; c) Os princípios gerais de direito reconhecidos pelas 

nações civilizadas; d) Com ressalva das disposições do artigo 59 as decisões judiciais e a 

doutrina dos publicistas mais qualificados das diferentes nações como meio auxiliar para a 

determinação das regras de direito”. O n.° 2 do mesmo artigo acrescenta ainda uma referência 

à equidade, ao estatuir que o disposto “não prejudicará a faculdade do Tribunal de decidir uma 

questão ex aequo et bono, se as partes assim convierem”44.  

                                    
40 Cf. António TRUYOL Y SERRA, Fundamentos de Derecho Internacional Publico, Barcelona, F. Seix Editor., 1955, tradução portuguesa de 
Ehrhardt Soares e Arménio Amado, Noções Fundamentais de Direito Internacional Público, 2.ª ed., Coimbra, 1962, p. 123. 
41 Cf. Jónatas E. M. MACHADO, Direito Internacional Do Paradigma Clássico ao Pós-11 de Setembro, op. cit, p. 75. 
42 Cf. Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, 7ed., Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2002, tradução portuguesa 
de Vítor Marques Coelho, Direito Internacional Público, 2.ª ed., Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, pp. 113-114; António TRUYOL Y 
SERRA, Fundamentos de Derecho Internacional Publico, op. cit., pp. 123-124 e Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, 
Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 211.  
43 Cf. Francisco Ferreira de ALMEIDA, Direito Internacional Público, 2.ª ed., Coimbra, Coimbra, 2003, p. 93; Nguyen Quoc DIHN et al., Droit 
International Public, op. cit., p. 115. Joaquim da Silva Cunha e Maria da Assunção do Vale Pereira aduzem ser a “expressão de uma opinião 
comum”. Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 212. 
44 Informação disponível na págna oficial do Gabinete de Documentação e Direito Comparado: http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-
internacionais-dh/tidhuniversais/tij-estatuto.html [14.07.2015]. 
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Apesar da importância reconhecida a este artigo, é também razoavelmente consensual 

que este não prevê um rol taxativo de fontes de Direito Internacional. Autores como Jorge 

Bacelar Gouveia destacam a dificuldade em se tipificar as fontes normativas pertinentes ao 

Direito Internacional, em razão da falta de estrutura centralizada e poder constitucional 

semelhante ao presente no âmbito interno dos Estados45. Para além disso, ainda que o artigo 7.° 

da XII Convenção de Haia (uma das Conferências da Paz), de 190746, estabelecesse uma 

hierarquia entre as fontes, o artigo 38.° do ETIJ não estabelece uma hierarquia entre as fontes 

de Direito Internacional, podendo-se dizer apenas que ordena ou indica uma sequência a ser 

observada pelos juízes internacionais aquando da busca de soluções para casos concretos sub 

judice47. 

Na exposição que se segue, acompanharemos precisamente esta ordenação fixada pelo 

artigo 38.° do ETIJ, analisando sucessivamente as convenções internacionais, o costume, os 

princípios gerais de Direito, a doutrina e jurisprudência e a equidade. Finalizaremos esta seção 

com a referência aos atos unilaterais, cujo caráter de fonte de Direito Internacional tem sido 

defendido por alguns autores, apesar de não constarem do elenco do artigo 38.°. 

2.2. Convenções internacionais 

Quanto às convenções internacionais ou tratados, o artigo 2.°, n.°1, alínea a), da 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, define tratado como sendo “um 

acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo direito internacional, quer 

esteja consignado num instrumento único, quer em dois ou mais instrumentos conexos, e 

qualquer que seja a sua denominação particular”48. Sobre esta definição, necessário evidenciar 

já ser admitida a celebração de tratados internacionais por outros sujeitos de Direito 

Internacional – além dos Estados, também organizações internacionais de natureza 

supranacional ou intergovernamental – e que tais tratados podem igualmente ser realizados pela 

                                    
45 Cf. Jorge Bacelar GOUVEIA, Manual de Direito Internacional Público, Coimbra, Almedina, 2013, p. 138. 
46 Artigo 7.º da XII Convenção de Haia de 1907, que criava o Tribunal Internacional de Presas previa: “Se a questão de direito a resolver for 
prevista por uma convenção em vigor entre o beligerante captor e a potência que é parte no litígio, ou cujo natural é parte no litígio, o Tribunal 
conforma-se com as disposições da citada convenção. Na falta de tais disposições, o Tribunal aplica as regras do direito internacional. Se não 
existem regras geralmente reconhecidas, o Tribunal decide de acordo com os princípios gerais da justiça e da equidade”. Por regras de Direito 
Internacional entendia-se regras consuetudinárias gerais. Entretanto, esta Convenção de Haia não entrou em vigor. Cf. Nguyen Quoc DIHN et al., 
Droit International Public, op. cit., p. 115. As duas conferências da Paz realizadas em Haia (1899 e 1907) representaram o esforço realizado por 
muitos atores políticos para o estabelecimento de mecanismos de resolução pacífica de conflitos e restringir ações militares, dando ênfase na 
criação de normas multilaterais hábeis a regular as relações internacionais em tempos de guerra e de paz. Informação disponível na página 
oficial do Instituto Diplomático – Ministério dos Negócios Estrangeiros: https://idi.mne.pt/pt/relacoesdiplomaticas/2-uncategorised/821-
conferencia-da-paz-1899-e-1907.html [16.03.2016]. 
47 Cf. Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., p. 116 e Jónatas E. M. MACHADO, Direito Internacional do Paradigma Clássico 
ao Pós-11 de setembro, op. cit., p. 76. 
48 Informação disponível na página oficial do Gabinete de Documentação e Direito Comparado: http://www.gddc.pt/siii/docs/rar67-2003.pdf 
[14.07.2015]. 
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via não escrita49. O próprio texto convencional admite uma pluralidade de denominações, sendo 

de enorme variedade o vocabulário para referência: convenção, tratado, pacto, entre outros 

termos50. Para além da definição convencional destacam-se, ainda, contribuições doutrinárias 

sobre o tema, as quais indicam ser tratado o acordo que se celebra entre os membros da 

sociedade internacional tendo como objeto a produção de efeitos de direito51, sendo possível 

afirmar que os elementos constitutivos da definição de tratado já estão consolidados em virtude 

da sua antiguidade, havendo um acordo geral doutrinário52. 

 No que diz respeito às classificações dos tratados internacionais, saliente-se a existência 

de numerosas modalidades53, sobretudo se o critério utilizado for o objeto dos tratados54. Face às 

variadas possibilidades classificatórias, Wladimir Brito inicia o tema nos apresentando as 

perspectivas intituladas doutrinal e jurídico-formal. A perspectiva doutrinal pode ser descrita 

como uma preocupação de caráter didático, com o objetivo de reproduzir uma classificação das 

diversas possibilidades de tratados. A perspectiva jurídico-formal, por sua vez, tem como 

finalidade destacar os diversos tipos de regime e/ou consequências jurídicas dos tratados55. 

Quanto à perspectiva doutrinal, o modo mais recorrente é distinguir os tratados com base em 

critérios de ordem material e formal. Sob o ponto de vista material, os tratados podem ser 

classificados em tratados normativos, ou tratados leis, e tratados contratos. Os tratados 

normativos ou tratados leis estabelecem uma regra de Direito aplicável a uma generalidade de 

casos, tendo como finalidade a enunciação de uma regra de Direito objetivamente válida56. São 

tratados que desempenham uma função quase constitucional, de lei; requerem a participação 

de grande número de Estados e pretendem valer universalmente, sobrepondo-se aos tratados 

que disciplinam as relações que se estabelecem entre dois ou alguns Estados57. Jónatas 

Machado chega a mencionar que estes tratados (convenções internacionais) podem apontar a 

                                    
49 Cf. Jónatas E. M. MACHADO, Direito Internacional Do Paradigma Clássico ao Pós-11 de Setembro, op. cit., p. 77. 
50 Cf. Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., p. 123. A expressão convenção, constante do artigo 38.°, n.°1.°, a) do ETIJ, é 
frequentemente usada como sinônimo de tratado. Entretanto, por vezes atribuem-se significados diferentes às duas expressões, conforme nos 
ensinam Joaquim da Silva Cunha e Maria da Assunção do Vale Pereira em sua obra. Estes autores apresentam o tratado como uma 
denominação mais generalizada, mas, por vezes, sua utilização é reservada para acordos de particular importância seja pela natureza das 
matérias que formam seu objeto, pela sua finalidade ou pelo número e poderio dos contratantes. Já a convenção seria algumas vezes utilizada 
para designar acordos de pouca importância ou muitos especializados, como convenções aduaneiras, postais, consulares e outras. Salientam, 
contudo, que o próprio Tribunal Internacional de Justiça já afirmou que a utilização de uma designação específica não tem, em regra, qualquer 
consequêcia, pois a terminologia não determina o caráter de um acordo ou compromisso internacional. Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da 
Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., pp. 220-221. 
51 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 215 e Nguyen Quoc 
DIHN et al., Droit International Public, op. cit., p. 120. 
52 Cf. Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., p. 120. 
53 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 217. 
54 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., p. 148. 
55 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., p. 149. 
56 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., p. 149. 
57 Cf. Jónatas E. M. MACHADO, Direito Internacional Do Paradigma Clássico ao Pós-11 de Setembro, op. cit., pp. 78-79. 
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formação de um costume geral e vincular até mesmo os Estados que não os tenham subscrito58. 

Alguns exemplos de tratados normativos são o Pacto da Liga das Nações, a Carta das Nações 

Unidas, a Convenção sobre Genocídio, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, entre 

outros59. Os tratados contratos, por sua vez, são acordos que servem para a regulação de 

situação jurídica concreta, não persistindo os seus efeitos no tempo, esgotando-se 

imediatamente60. Podem, entretanto, também servirem à função de constituição de obrigações 

mútuas de execução continuada61. Estes correspondem a atos jurídicos de natureza subjetiva 

gerando prestações entre as partes, de conteúdo ou natureza diversa62. São exemplos de 

tratados contratos certos tratados de comércio63. 

A classificação acima – tratados normativos ou tratados leis e tratados contratos – pode 

ser apresentada como a de maior interesse para a teoria das fontes de Direito Internacional, 

apesar de contestada por parte da doutrina64. Dentre os que a contestam, há os que afirmam se 

tratar de uma classificação com algum interesse histórico e sociológico, mas carente de 

significado jurídico, na medida em que não existe nenhum regime jurídico específico para cada 

um dos tipos de tratado65. Ou, ainda, autores como Paul Reuter entendendo que a distinção 

entre contrato e lei já perdeu, inclusive para o Direito privado, o caráter evidente que parecia ter 

no passado. E que o próprio critério de generalidade para caraterização da lei interna não serve 

para o Direito Internacional distinguir entre lei e contrato, na medida em que os sujeitos de 

Direito Internacional são em pequeno número e entidades coletivas, o que dificultaria a definição 

de generalidade66. Todavia, há uma parcela da doutrina que considera apenas os tratados 

normativos como fontes de Direito Internacional, atribuindo-lhes função semelhante à 

desempenhada pela lei no Direito interno. Os tratados contratos seriam simples negócios 

jurídicos internacionais67. 

Para além dos posicionamentos acima, é de se destacar o entendimento majoritário na 

doutrina contemporânea de que a classificação apresentada tem apenas valor pedagógico ou 

                                    
58 Cf. Jónatas E. M. MACHADO, Direito Internacional Do Paradigma Clássico ao Pós-11 de Setembro, op. cit., p. 79. 
59 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., p. 149 e Jónatas E. M. MACHADO, Direito Internacional Do Paradigma Clássico ao 
Pós-11 de Setembro, op. cit., p. 79. 
60 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., p. 149 e Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de 
Direito Internacional Público, op. cit., p. 218. 
61 Cf. Jónatas E. M. MACHADO, Direito Internacional Do Paradigma Clássico ao Pós-11 de Setembro, op. cit., p. 79. 
62 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., p. 149. 
63 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., p. 149. 
64 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 218. 
65 Cf. Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., p. 124. 
66 Paul REUTER apud Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., p. 150. 
67 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., pp. 218-219. 
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didático. O valor jurídico dos tratados seria idêntico, variando tão somente o âmbito de aplicação 

dos seus preceitos68. 

Ainda no âmbito da classificação dos tratados de um ponto de vista material, Wladimir 

Brito refere a classificação dos tratados em tratados-quadro, tratados institucionais e tratados 

que criam situações objetivas. Os tratados-quadro são os que estabelecem regras gerais de 

enquadramento de determinadas relações, normalmente contendo diretrizes materiais, abstratas 

e gerais, a serem regulamentadas e desenvolvidas por convenções especiais posteriores. Para a 

regulamentação, em regra, são criadas comissões mistas para análise dos problemas surgidos 

com a execução do tratado e propositura de soluções. Os tratados institucionais são destinados 

à criação de instituições ou organizações, bem como de suas regras de organização e 

governança, promovendo o surgimento de um novo sujeito de Direito Internacional. Já os 

tratados que criam situações objetivas caracterizam-se pela imposição objetiva e independente 

do consentimento dos sujeitos do Direito Internacional de determinada situação jurídica que 

criam. Os tratados que criam zonas desmilitarizadas, neutrais, seriam exemplos69. 

De um ponto de vista formal, os tratados podem ser classificados como bilaterais ou 

multilaterais/coletivos. Os tratados serão bilaterais quando participam apenas dois sujeitos de 

Direito Internacional. Enquadrar-se-ão, por sua vez, como tratados multilaterais quando 

participam mais de dois sujeitos de Direito Internacional. Esta última possibilidade ainda é 

subdividida em gerais, quando tratados multilaterais admitem a participação de qualquer Estado, 

ou restritos, quando tratados multilaterais permitem apenas a participação dos Estados Parte70, 

envolvendo uma cooperação estreita entre um número limitado de Estados para certa 

finalidade71. 

Outra classificação, ainda no âmbito formal, relativa à observância de requisitos para a 

validade do tratado, diferencia os tratados solenes dos tratados que são realizados de forma 

simplificada. Enquadram-se como solenes quando o processo de elaboração e conclusão é 

complexo, exigindo desde a intervenção de órgãos dos Estados Parte com poder para a 

elaboração do tratado, bem como a sua ratificação, pelos Estados signatários, para que seja 

válido. Já o enquadramento na modalidade simplificada corresponde a um processo de 

                                    
68 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., pp. 218-219. 
69 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., pp. 150-151. 
70 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., p. 151. Ainda sobre a classificação dos tratados no aspecto formal relativo às partes, 
em obra de Nguyen Quoc Dihn verifica-se menção a existência de uma categoria intermediária constituída por tratados plurilaterais. Estes 
tratados plurilaterais correspondem aos tratados cujo número de partes é superior a dois, mas limitado, diferenciando-se dos tratados 
multilaterais, por estes serem suscetíveis de virem a ser tratados universais. Entretanto, a prática não exalta diferenças substanciais entre o 
regime jurídico de um tratado plurilateral e o de um tratado multilateral. Cf. Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., p. 125. 
71 Cf. Jónatas E. M. MACHADO, Direito Internacional Do Paradigma Clássico ao Pós-11 de Setembro, op. cit., p. 80. 
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elaboração simples, estando os tratados aptos a entrar em vigor desde a assinatura, 

prescindindo da ratificação72. A prática da vida internacional nos mostra a aceleração das 

relações internacionais o que ocasionou o aumento da celebração de tratados de forma 

simplificada73. 

Depreende-se do acima exposto que as classificações de caráter formal atendem ao 

número de partes, sujeitos que participam na elaboração do tratado, ou aos requisitos exigidos 

para a conclusão dos tratados. Já as classificações de caráter material têm como critério de 

distinção o objeto ou o conteúdo do tratado74. Necessário destacar que ambas as perspectivas – 

material e formal – não se contradizem. Ao contrário, acabam por ser coincidentes, na medida 

em que os tratados normativos, de forma geral, são multilaterais/coletivos, ou seja, celebrados 

por um grande número de Estados, e os tratados contratos são, em regra, bilaterais, apesar de 

nada impedir que sejam multilaterais75. 

A doutrina ainda acresce às classificações acima mencionadas, igualmente tendo em 

conta as partes e o processo de vinculação ao tratado, classificando os tratados em abertos, 

fechados e semifechados. Os tratados serão abertos quando admitirem a participação de 

Estados que não tenham participado originariamente do processo de celebração de determinado 

tratado. Contrariamente, serão fechados quando não for permitida a participação de Estados que 

não tenham participado originariamente da celebração do tratado e dele façam parte. Em um 

posicionamento intermediário, os tratados serão semifechados quando permitirem a participação 

de Estados que não tenham participado originariamente do tratado, bastando não constar de 

lista anexa de Estados cuja participação é vedada, ou exigindo um modo especial de adesão76.  

Sobre os principais aspectos do regime jurídico dos tratados, cumpre concluir que, quer 

sejam bilaterais ou multilaterais, surtem efeitos inter partes. Desse modo, um tratado 

internacional não pode criar direitos ou deveres para um Estado terceiro sem o consentimento 

deste – consentimento expresso ou tácito, no caso de direitos, ou expresso no caso de deveres. 

Todavia, isto não prejudica a possibilidade de que os tratados constituam um indício do 

                                    
72 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., p. 151. Para além dos tratados solenes e de forma simplificada, Jónatas Machado 
ainda apresenta outras duas modalidades de convenções/tratados quanto ao modo de conclusão: atos finais de uma conferência e o 
gentlemen´s agreement. Cf. Jónatas E. M. MACHADO, Direito Internacional Do Paradigma Clássico ao Pós-11 de Setembro, op. cit., p. 79. 
73 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 220. 
74 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., p. 151. 
75 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 218 e Wladimir BRITO, 
Direito Internacional Público, op. cit., p. 151. 
76 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., p. 152. 
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desenvolvimento de costumes e princípios de alcance universal77 e, por isso, oponíveis erga 

omnes, mesmo a Estados que não sejam parte dos tratados em causa.  

Os tratados são inegavelmente uma fonte muito importante de Direito Internacional. Isso 

não obsta a que, de um modo geral, a doutrina considere que os tratados internacionais se 

sujeitam aos costumes, aos princípios gerais de Direito e, de modo inequívoco, ao Direito 

Internacional imperativo78. 

2.3. Costume 

O costume internacional consiste em normas não escritas legitimadas historicamente. O 

artigo 38.°, n.° 1, alínea b), do ETIJ refere-se ao costume internacional “como prova de uma 

prática geral aceite como direito”79. Ultrapassando esta definição, a doutrina define o costume 

como “a forma de proceder uniforme e constante adoptada pelos membros da Sociedade 

Internacional nas suas relações mútuas porque é socialmente necessária e, portanto, 

considerada obrigatória”80.   

À semelhança do que se verifica para o costume interno (local ou nacional), os 

elementos constitutivos do costume internacional consubstanciam-se em fático (usus) e 

psicológico (animus). O elemento psicológico está relacionado com a convicção de que 

determinada prática é necessária e, consequentemente, obrigatória, enquanto o fático está 

relacionado com uma prática reiterada e geral uniforme81. Quanto à convicção de que 

determinada prática é necessária e obrigatória por parte dos sujeitos de Direito Internacional, é 

de se mencionar a importância da convicção efetivamente exteriorizada, sendo os tratados, as 

declarações e atos unilaterais indicadores de determinada convicção82. Já o elemento fático pode 

consistir tanto na prática em si quanto na abstenção ou omissão dela. Este elemento tem ainda 

de ser constituído por comportamentos reiterados, ou contínuos e gerais, traduzindo-se numa 

prática de aplicação contínua no tempo e, ainda, na expressão de uma prática comum 

(generalidade no espaço)83. A repetição – no tempo – consolida a prática e decorre de fórmulas 

                                    
77 Cf. Jónatas E. M. MACHADO, Direito Internacional Do Paradigma Clássico ao Pós-11 de Setembro, op. cit., p. 80. 
78 Cf. Jónatas E. M. MACHADO, Direito Internacional Do Paradigma Clássico ao Pós-11 de Setembro, op. cit., p. 80. 
79 Informação disponível na página oficial do Gabinete de Documentação e Direito Comparado: http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-
internacionais-dh/tidhuniversais/tij-estatuto.html [14.07.2015]. 
80 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 297. 
81 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., p. 135. 
82 Cf. Jónatas E. M. MACHADO, Direito Internacional Do Paradigma Clássico ao Pós-11 de Setembro, op. cit., p. 83. 
83 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., p. 136. Ainda, de acordo com Brownlie, por exemplo, o tempo de duração para 
caracterização do costume internacional é dispensável de qualquer duração específica, desde que a uniformidade e generalidade da prática 
estejam demonstradas. Cf. Ian BROWNLIE, Principles of Public International Law, Oxford, Oxford University Press, 1990, tradução portuguesa de 
Maria Manuela Farrajota, Maria João Santos, Victor Richard Stockinger e Patrícia Galvão Teles, Princípios de Direito Internacional Público, Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 17. Para Amaral Júnior, “[a] rapidez vertiginosa do processo histórico abreviou consideravelmente o 
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clássicas utilizadas pela jurisprudência internacional – “prática internacional constante” ou 

“prática constante e uniforme”, conforme mencionado em decisões do então Tribunal 

Permanente de Justiça Internacional (TPJI) e do Tribunal Internacional de Justiça (TIJ)84. Outros 

aspectos da repetição no tempo são a uniformidade e a apreciação da constância. A 

uniformidade, sem a qual não há repetição, é a concordância dos atos sucessivos de um mesmo 

Estado que devem ser, em princípio, semelhantes uns aos outros. A apreciação da constância 

está relacionada com o número de vezes e durante quanto tempo deve ser repetido determinado 

precedente para dar origem a uma regra costumeira. Sobre a constância não há uma resposta 

geral, mas certamente a densidade crescente das relações internacionais leva a aceitação cada 

vez mais frequente de períodos mais breves do que na sociedade interestatal dos séculos XVI ao 

XIX85. Acerca da constância, em 1930, o então TPJI se manifestou admitindo que uma prática 

remontando menos de 10 anos poderia dar origem a uma regra costumeira. Já em 1969, o TIJ 

manifestou entendimento de que um breve lapso de tempo não constitui por si só um 

impedimento à formação de uma nova regra de Direito Internacional costumeiro. Sendo 

indispensável, todavia, que durante o lapso de tempo a prática dos Estados fosse frequente e 

praticamente uniforme86. A repetição no espaço é outro aspecto, cabendo destacar que, para as 

regras costumeiras gerais, o artigo 38.°, n.° 1, b), do ETIJ indica expressamente serem 

resultantes de uma prática geral, não mencionando unanimidade. Este é o entendimento 

doutrinário, igualmente adotado pela jurisprudência internacional87. Para além disso, apesar de o 

artigo 38.°, n.° 1, do ETIJ aludir apenas às regras costumeiras gerais, nunca foi contestada a 

possibilidade de surgimento de costumes de alcance geográfico limitado. A própria prática e 

jurisprudência internacionais atestam a existência de costumes regionais e locais88. 

Ainda que mencionados os dois elementos necessários para a caracterização do 

costume, a doutrina diverge quanto à necessidade de ambos os elementos e a divergência 

acontece justamente quanto ao elemento psicológico (opinio juris), entendido como 

desnecessário. Sobre o tema, Amaral Júnior assevera “[n]ão obstante a incerteza que envolve o 

                                                                                                       
tempo requerido para a formação do costume. Não é mais necessário aguardar o transcurso de séculos ou mesmo de muitos decênios para que 
seja formado. Algumas décadas e, às vezes, alguns anos são suficientes para que o costume se torne vinculante” e complementa “[n]ão se pode 
fixar com exatidão quantos atos movidos pelo mesmo intento são suficientes para a formação do costume. [Alguma] frequência é necessária para 
que exista e venha a integrar o ordenamento jurídico internacional”. Cf. Alberto do Amaral JÚNIOR, Curso de Direito Internacional Público, op. 
cit., pp. 131 e 133, interpolação nossa. Para Bacelar Gouveia, igualmente foi superada a necessidade de prática generalizada e imemorial para a 
formação do costume. Cf. Jorge Bacelar GOUVEIA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., pp. 152-154. 
84 Cf. Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., p. 334. 
85 Cf. Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., pp. 334-335. 
86 Cf. Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., p. 335. 
87 Cf. Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., pp. 335-336. 
88 Cf. Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., p. 336. 



 

 
21 

seu nascimento, o costume jamais prescinde da opinio juris, fator que lhe confere força 

vinculante” e conclui que sem a convicção de obrigatoriedade nenhum costume pode surgir89. 

Esta opinião é compartilhada por Antonio Cassese ao aduzir “[n]evertheless, what ultimately 

matters is that the two aforementioned elements be present, namely the subjective element [and] 

the objective element”90. Negando a necessidade do elemento psicológico está Guggenheim, para 

o qual, inspirado em Kelsen, para que exista um costume é necessário que a conduta se realize 

de uma forma constante e efetiva, e que eventual violação da prática enseje sanção. Desse 

modo, a distinção entre usos e costumes jurídicos não se daria pelo elemento psicológico, mas 

pela existência de uma sanção em caso de inobservância da prática reiterada. Ou seja, bastaria 

o elemento fático para constituir um costume criador de direito. A determinação dos elementos 

dar-se-ia por meio de órgãos competentes, dotados de um poder discricionário, mas não 

arbitrário, para declararem se a repetição de certos atos constitui um costume jurídico. E, na 

hipótese de o órgão competente não conseguir atestar se se trataria de costume ou simples uso, 

restaria interpretar a regra em questão, podendo ser útil ao órgão a aplicação de uma regra 

análoga91. Contudo, esta vertente doutrinária recebe fortes críticas, as quais acabam por inutilizá-

la. Isto porque, há dúvida sobre quais seriam os órgãos competentes para a aplicação das 

normas internacionais que poderiam de maneira discricionária apreciar os usos, para verificar se 

integram uma regra de Direito92. Para além disso, é insuficiente considerar como limite da 

discricionariedade o dever qualificar-se como costume jurídico o uso cuja violação indique a 

aplicação de sanções. A sanção é sinal externo da juridicidade, sendo que o que se busca é 

justamente saber quando existe um costume jurídico para então aplicar sanções aos que o 

inobservem93. O recurso à analogia é igualmente criticável, na medida em que usar este recurso 

exige que se tenha como ponto de partida uma convenção ou outro uso. Partindo-se de uma 

convenção, e tendo em conta o princípio de que os tratados só vinculam os que por eles se 

obrigaram, a afirmação de obrigatoriedade de determinada regra, semelhante ao uso a 

interpretar, não admite conclusões seguras para esta finalidade. Joaquim da Silva Cunha e Maria 

da Assunção do Vale Pereira nos esclarecem que “[h]á, portanto, que partir da análise geral do 

Direito convencional aplicável, mas, então, cai-se no método clássico de averiguar se há ou não 

uma convicção generalizada acerca da jurisdicidade do modo de proceder que o uso revela. Se 

                                    
89 Cf. Alberto do Amaral JÚNIOR, Curso de Direito Internacional Público, op. cit., p. 134. 
90 Cf. Antonio CASSESE, International Law, 2nd ed., New York, Oxford University Press, 2005, p. 158, interpolação nossa. 
91 Paul GUGGENHEIM apud Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., pp. 
297-299. 
92 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 302. 
93 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 303. 
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se parte de um uso preexistente, ou de usos preexistentes, se não se determinar previamente a 

jurisdicidade destes, é evidente que o raciocínio por analogia não procede. Quer dizer: nesta 

hipótese coloca-se exactamente o problema que se pretendeu resolver com o recurso à 

analogia” 94. 

 Exposta a corrente doutrinária que nega a necessidade do elemento psicológico para a 

caracterização do costume internacional, é de se reafirmar, contudo, que o entendimento 

predominante, na doutrina e na jurisprudência, é pela necessidade de ambos os elementos95. É a 

presença do elemento psicológico (animus) que, junto do elemento fático (usus), distingue o 

costume, fonte de Direito, das simples práticas da vida internacional, que constituem a comitas 

gentium ou a cortesia internacional96. O animus – convencimento da obrigatoriedade do usus – é 

que atribui natureza jurídica à prática contínua e geral97.   

Outro ponto envolvendo o costume internacional é o debate doutrinário acerca do seu 

fundamento, com as vertentes objetivista e voluntarista. Para os adeptos da corrente 

voluntarista, o costume difere dos tratados tão somente pelo aspecto formal, na medida em que 

não é escrito, estando seu fundamento num acordo tácito entre os sujeitos de Direito 

Internacional – basicamente, os Estados98. Desse modo, a regra costumeira, uma vez formulada, 

só se aplicaria aos Estados que participaram na sua formação ou que a reconheceram em 

momento posterior, não sendo oponível aos Estados terceiros sem o seu consentimento99. 

Subjacente está a noção de costume formulada por Grócio (acordo tácito entre os Estados, 

dando relevância à vontade destes, que seria a única fonte do Direito positivo)100. Todavia, quanto 

a esta corrente, nota-se a sua incompatibilidade com a prática internacional e a sistemática do 

processo costumeiro, na medida em que reconhece papel determinante ao elemento 

psicológico, quando ambos os elementos são necessários para a formação de qualquer regra 

costumeira101. É criticável, ainda, pois não consegue explicar por que motivo os costumes gerais 

se impõe a todos os Estados, mesmo aos que não tenham participado do processo de formação 

– os Estados estão vinculados pelos costumes existentes anteriormente à sua entrada para a 

                                    
94 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., pp. 303-304. 
95 Com relação à substância do Direito Internacional consuetudinário, o próprio Tribunal Internacional de Justiça já destacou a necessidade da 
presença de ambos os elementos – fático e psicológico. Cf. Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., p. 328. Demais 
jurisprudência internacional sobre os elementos do costume, citam-se algumas: caso Lotus (TPJI, 7 de novembro de 1927), caso Direito de Asilo 
(TIJ, 20 de Novembro de 1950); caso Anglo-Norueguês sobre a Pesca (TIJ, 16 de Dezembro de 1951); caso Nottebohm (TIJ, 6 de Abril de 1955); 
caso da Delimitação da Plataforma Continental do Mar do Norte (TIJ, 20 de Fevereiro de 1969). Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, 
op. cit., p. 137. 
96 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., pp. 305-306. 
97 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., p. 137. 
98 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., p. 138. 
99 Cf. Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., p. 329. 
100 Hugo GRÓCIO apud Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., p. 138. 
101 Cf. Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., pp. 329-330. 
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sociedade internacional102 –, sendo que a oposição a um costume geral já formado não produz 

efeito103. Outra inconsistência comumente apontada aos voluntaristas é a dualidade quanto à 

validade dos costumes gerais, pois, não podendo negar que os costumes gerais existem, os 

voluntaristas entendem-nos como vinculativos para Estados terceiros somente quando estes 

consentem tacitamente. Afirmam, entretanto, ser desnecessário qualquer consentimento por 

parte de novos Estados – aqueles que passam a compor a sociedade internacional –, os quais 

estariam imediatamente vinculados aos costumes gerais. Acerca da teoria do acordo tácito, 

Hugh Thirlway assevera “[t]he difficulty of this analysis is that if agreement makes customary 

law, absence of agreement justifies exemption from customary law”104. Para além disso, 

igualmente contribui para a crítica à teoria do acordo tácito o fato de que o Direito 

consuetudinário está sujeito a constantes alterações. Estas alterações resultam tanto da prática 

dos Estados, quanto da jurisprudência dos Tribunais internacionais, independentemente da 

anuência dos Estados105.   

Os adeptos da corrente objetivista ou jusnaturalista, por sua vez, defendem a formação 

do costume internacional independentemente do consentimento dos sujeitos de Direito 

Internacional. A formação das regras costumeiras seria um fenômeno sociológico, em razão de 

uma necessidade lógica ou social, e tais regras corresponderiam, na maioria dos casos, à 

atuação dos sujeitos de Direito Internacional e ao equilíbrio de forças internacionais do 

momento, culminando a formação espontânea após uma decisão pautada na consciência 

jurídica coletiva da necessidade social106. Essa corrente parece, portanto, fundamentar a validade 

erga omnes dos costumes gerais, igualmente permitindo as modificações evolutivas das regras 

costumeiras. Ainda, trata-se de uma corrente que não foge à realidade das diferenças de poder 

entre os sujeitos de Direito Internacional107. 

Ademais, o costume internacional é geralmente classificado, com base no âmbito 

espacial, em geral ou universal e regional ou particular108. Enquadram-se na primeira hipótese 

aqueles costumes que são reconhecidos pela generalidade dos Estados e demais sujeitos de 

Direito Internacional, razão pela qual vigoram na comunidade internacional. Prevalece na 

                                    
102 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 306. 
103 Cf. Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., p. 330. 
104 Cf. Hugh THIRLWAY, “The sources of International Law”, in Malcolm D. Evans (dir.), International Law, New York, Oxford University Press, 3rd 
ed., 2010, p. 102. 
105 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 306. 
106 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., p. 136 e Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., p. 330. 
107 Cf. Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., p. 330. 
108 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 307 e Wladimir BRITO, 
Direito Internacional Público, op. cit., pp. 141-142. 
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doutrina o entendimento de que a vinculação de um Estado a um costume geral independe da 

sua participação no processo de elaboração ou formação, tampouco é exigida a aceitação 

expressa do Estado. Seria exigida apenas a manifestação tácita de aceitação por parte do 

Estado, e que este não tenha rejeitado expressamente determinado costume, para que esteja a 

ele vinculado. O princípio da liberdade dos mares é um exemplo de costume geral ou universal109. 

A segunda hipótese, por sua vez, caracteriza aqueles costumes que são reconhecidos por dois 

(ou um grupo de) Estados que os sanciona por meio de uma prática corrente constante. A 

vinculação a estes costumes ocorre apenas para os Estados que os reconheçam. São exemplos 

de costumes particulares ou regionais certas regras que vigoram entre os Estados americanos, 

como o direito de asilo diplomático para perseguidos políticos, o direito de passagem pelo 

território de um Estado ou a determinação de uma zona de segurança a favor dos Estados não 

beligerantes no caso de guerra marítima110. Necessário frisar que, caso um Estado invoque um 

costume particular, cabe a ele o ônus de provar a sua existência, conforme assente na doutrina 

e já previsto pelo Tribunal Internacional de Justiça111. 

Por sua vez, o processo a ser desenvolvido para a apuração da existência dos costumes 

internacionais inicia com a determinação do uso, elemento material do costume. Os elementos a 

serem analisados para a verificação do elemento material são os atos jurídicos estaduais 

relativos à vida internacional, tanto os atos unilaterais quanto os interestaduais, as decisões 

jurisprudenciais e a doutrina112.  

Em relação aos atos estaduais da vida internacional, devem ser considerados os atos 

dos órgãos dos Estados que sejam competentes para sua representação na vida internacional, 

como é o caso dos atos de governo e atos diplomáticos. Para além destes, também devem ser 

verificados os atos dos órgãos legislativos, responsáveis pela formulação do Direito, que criam 

leis internas e os atos dos órgãos jurisdicionais, que correspondem às decisões judiciais. Já 

quanto aos atos interestaduais, são objeto de análise os tratados e as decisões dos Tribunais 

internacionais, assim como os atos de Organizações internacionais.113. 

                                    
109 Para além do quanto exposto sobre a vinculação dos Estados aos costumes gerais, há também uma questão levantada pela doutrina sobre a 
vinculação ou não de novos Estados aos costumes gerais já existentes, na medida em que muitos destes Estados contestaram estes costumes 
por não terem participado do processo de formação deles. O posicionamento apresentado por Wladimir Brito é o de que os novos Estados 
vinculam-se aos costumes gerais já existentes à data em que começaram a participar como sujeitos do Direito Internacional na vida internacional, 
desde que não manifestem expressamente qualquer reserva a tais costumes. Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., p. 141. 
110 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., pp. 141-142 e Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, 
Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 307. 
111 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 307. 
112 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., pp. 308-309. 
113 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., p. 140 e Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de 
Direito Internacional Público, op. cit., p. 309. 
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Iniciando-se pelos atos de governo e atos diplomáticos, os atos de governo de maior 

relevância são aqueles praticados pelo Chefe do Estado, pelo Chefe do Governo e pelo Ministro 

dos Negócios Estrangeiros – ou das Relações Exteriores –, na medida em que revelam a 

conduta adotada pelos Estados nas relações com outros membros da comunidade internacional. 

Os atos diplomáticos interessam por tratarem das negociações internacionais, podendo facultar 

esclarecimentos sobre a conduta recíproca dos Estados. As leis internas são relevantes por 

serem um meio de averiguar a aceitação pelos Estados de determinadas condutas como 

obrigações jurídicas em suas relações recíprocas. Necessário destacar, por exemplo, que se as 

leis de vários Estados estabelecem uma mesma forma de proceder sobre determinado âmbito 

da vida internacional, pode-se concluir pela existência de um costume internacional na 

respectiva matéria. Imprescindível, contudo, a presença do animus quando da formulação das 

leis, para que signifiquem mais que apenas práticas de cortesia internacional. Ainda na relação 

entre o Direito Internacional e as ordens jurídicas internas, é destas exigido que os Direitos dos 

Estados estejam em conformidade com os imperativos jurídicos internacionais. E, estabelecendo 

significado mais amplo à palavra lei, as normas jurídicas estaduais devem obedecer aos 

princípios do Direito costumeiro internacional114. As decisões dos Tribunais internos envolvendo 

questões da vida internacional são outro exemplo de possibilidade de contribuição para a 

demonstração da existência de costumes internacionais. Estes Tribunais podem ter de aplicar 

normas internacionais nas suas decisões desde que o Direito Internacional tenha sido recebido 

pela ordem jurídica estadual. Outro ponto relevante é que as decisões internas podem trazer 

uma uniformização da jurisprudência dos Tribunais estaduais relativa a questões internacionais. 

Isso pode permitir a averiguação da existência de costumes internacionais, muitas vezes mais 

concludentes que a própria análise da legislação, na medida em que os tribunais estaduais estão 

vinculados apenas pelo próprio Direito Internacional e não pela cortesia internacional115. 

Os atos interestaduais, por sua vez, exigem a análise dos tratados internacionais, das 

decisões – jurisprudência – dos Tribunais internacionais e dos atos de Organizações 

internacionais. Os tratados internacionais criam, em regra, Direito novo, apesar de aqueles 

muitas vezes se limitarem a dar forma escrita a princípios ou regras do Direito costumeiro116. 

Desse modo, a análise dos tratados pode contribuir para a determinação do Direito costumeiro 

em vigor na comunidade internacional. A jurisprudência internacional, por sua vez, pode ser tida 

                                    
114 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 311. 
115 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 311. 
116 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 312. 
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como um dos meios mais eficazes de averiguação dos costumes internacionais. Esta afirmação 

se dá, por exemplo, em razão da ausência de um legislador internacional117. Neste ponto, é ainda 

preciso que se tenha atenção à necessidade de distinguir as decisões dos Tribunais judiciais e 

dos Tribunais arbitrais118. Os atos de Organizações internacionais, ademais, nos interessam 

quando tratam da participação dos Estados na votação de certas resoluções, principalmente 

aquelas que definem regras ou princípios sobre determinadas matérias, em órgãos de 

Organizações internacionais e os seus posicionamentos em relações a elas. A adesão dos 

Estados às resoluções pode revelar tendências sobre princípios e regras nelas consagrados119. O 

próprio Tribunal Internacional de Justiça, no caso “Atividades Militares e Paramilitares na e 

contra a Nicarágua” (1986) reconheceu esta possibilidade, mencionando que as resoluções da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, pelo número de Estados que dela participam, é um bom 

indicador para se verificar posicionamentos estaduais – opinio juris – sobre determinada 

matéria120. 

A doutrina, para concluir, é outro elemento que pode colaborar com a identificação de 

costumes internacionais. Pode ser verificada a existência de normas costumeiras internacionais 

por meio de um acordo de opiniões de jurisconsultos sobre princípios e normas relativas às 

relações internacionais. 

Sendo assim, o processo de averiguação da existência de costumes internacionais, 

apesar de muito distinto do processo convencional – o costume como fonte se apoia sobre a 

convicção de que existe uma regra e não sobre a expressão de uma vontade, resulta de 

comportamentos dos sujeitos de Direito e não de atos jurídicos, além de ser um processo 

particularmente descentralizado, cronologicamente menos claro –, se apoia nos imperativos da 

comunidade internacional, o que compensa as características acima, tidas como problemáticas 

pelos adeptos da corrente voluntarista121. São as regras costumeiras que ditam os princípios e as 

normas basilares da vida internacional, tendo a capacidade de limitar e pautar a atuação dos 

sujeitos de Direito Internacional. Ocupam, portanto, um papel na atualidade que se julgava 

ultrapassado.  

                                    
117Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 312. 
118 Jorge Bacelar nos elucida que “[a]s decisões judiciais stricto sensu incluem as sentenças e os acórdãos dos tribunais judiciais, os quais se 
revestem de todas as características atribuídas à judicatura pública. As decisões arbitrais são proferidas por tribunais de cunho arbitral, os quais 
têm como singularidades o menor formalismo processual, a disposição do Direito aplicável pelas partes e a intervenção destas na escolha dos 
juízes que se encarregarão de decidir o litígio”. Cf. Jorge Bacelar GOUVEIA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 175. 
119Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., pp. 312-313. 
120 Acórdão de 27 de Junho de 1986, no caso “Atividades Militares e Paramilitares na e contra a Nicarágua”, disponível em http://www.icj-
cij.org/docket/files/70/6503.pdf [29.08.2016]. 
121 Cf. Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., p. 293. 
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2.4. Princípios gerais de Direito 

A utilização dos princípios gerais de Direito como fonte direta de Direito Internacional já 

era uma norma consuetudinária fundamental formada, motivo pelo qual estes princípios já eram 

dotados de força obrigatória na ordem jurídica internacional. As decisões fundamentadas em 

princípios gerais de Direito por meio das comissões mistas anglo-americanas constituídas pelos 

tratados Jay (1794) e o artigo 3.° da Convenção de Haia de 1907 sobre a resolução pacífica de 

conflitos igualmente mencionam estes princípios como passíveis de aplicação pelo Tribunal 

arbitral e confirmam que já eram uma norma consuetudinária geral e que, portanto, o artigo 

38.° nada criou, apenas codificou um costume preexistente122. A alínea c) do artigo 38.°, n.° 1, 

inclui a menção “reconhecidos pelas nações civilizadas”, uma distinção característica do século 

XIX e hoje considerada obsoleta, pelo que deve ser interpretada como designando os princípios 

reconhecidos como válidos para todos os Estados que fazem parte da comunidade internacional. 

Os princípios gerais de Direito são a fonte material do Direito Internacional, as orientações gerais 

fornecidas aos intérpretes e aplicadores do Direito Internacional, os princípios da própria 

estrutura da comunidade internacional123. São aqueles que consagram princípios comuns à 

generalidade dos povos, cuja característica se dá pelo reconhecimento daqueles tanto nas 

ordens jurídicas internas quanto na ordem internacional. Dois requisitos podem ser utilizados 

para identificação de um princípio geral de Direito: primeiro, apurar a sua consagração em vários 

sistemas (sistemas de Direito, sejam eles de influência socialista, de origem romano-germânica, 

de common law, ou com forte influência religiosa) e, segundo, se são suscetíveis de transposição 

para a ordem internacional124. 

No que diz respeito à natureza dos princípios gerais de Direito, a doutrina divide-se em 

duas correntes: a que entende serem princípios de Direito Natural e a que defende serem 

princípios de Direito positivo125. Para a primeira corrente os princípios gerais de Direito são a 

fonte material do Direito Internacional. Já a segunda apresenta os princípios gerais de Direito 

                                    
122 Cf. Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., p. 356. 
123 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 323; Jorge Bacelar 
GOUVEIA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 166 e António TRUYOL Y SERRA, Fundamentos de Derecho Internacional Publico, 
op. cit., p.135. 
124 Dominique CARREAU apud Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., 
p. 323. Quanto à transposição para a ordem internacional, “[n]em todos os princípios comuns aos sistemas jurídicos nacionais são aplicáveis na 
ordem internacional. [Neste] sentido, só podem sê-lo aqueles que sejam compatíveis com as características fundamentais da ordem 
internacional; o que obriga o juiz ou árbitro internacional a um exame para cada caso. Para Anzilotti, o método básico do raciocínio é a analogia”. 
Cf. Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., p. 359, interpolação nossa. 
125 Em defesa de uma natureza dos princípios gerais de Direito com base no Direito Natural, podemos mencionar Le Fur e Verdross. Para Le Fur, 
“estes princípios são «a fonte profunda, a fonte real do direito internacional», enquanto que o costume e os tratados são simples manifestações 
formais dele.” Para Verdross, “os princípios gerais do direito «iluminam todo o ordenamento jurídico internacional», e servem não só para suprir 
as normas consuetudinárias e convencionais, mas também para as interpretar”. Apud António TRUYOL Y SERRA, Fundamentos de Derecho 
Internacional Publico, op. cit., p. 137 (aspas no original). 
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como princípios do Direito positivo, ou seja, integrantes da própria ordem jurídica positiva126. Para 

melhor compreensão da questão envolvendo a natureza dos princípios gerais de Direito, 

Joaquim da Silva Cunha e Maria da Assunção do Vale Pereira afirmam a necessidade de 

distinção da análise destes princípios, quando é feita tendo em conta o preceito do artigo 38.° 

do ETIJ, e quando tem em conta uma maior abrangência destes princípios, como fonte geral de 

Direito Internacional. O artigo 38.° do ETIJ enumera fontes do Direito Internacional e a 

interpretação do preceito quanto aos princípios gerais de Direito faz concluir por serem princípios 

de natureza positiva, na medida em que são fontes que o Tribunal pode utilizar para resolução 

de demandas que lhes sejam submetidas. Já tendo em conta uma abordagem mais abrangente, 

os autores concluem que também devem ser incluídos os princípios de Direito Natural, por 

funcionarem como fonte material do Direito Internacional Público, conforme acima 

mencionado127. 

A função dos princípios gerais de Direito é exprimir e densificar normativamente a ordem 

de valores jurídico-internacional, bem como assegurar a coesão do Direito Internacional. Os 

princípios estabelecem limites ao diálogo interpretativo jurídico-internacional, diminuem o espaço 

de manobra para uma relativização do Direito Internacional, e certa doutrina destaca a 

contribuição para a clarificação do núcleo essencial do jus cogens128. Destaca-se, em especial, a 

relação apresentada entre os princípios gerais de Direito e as normas imperativas (jus cogens), 

justamente por estas refletirem os princípios e valores elementares da vida internacional. A 

função de tais princípios pode ainda depender do modo como se compreende a sua natureza 

(Direito Natural ou Direito positivo). Na primeira hipótese, os princípios gerais de Direito 

funcionariam como fonte material de Direito, determinando o conteúdo das normas 

internacionais positivas. Na segunda hipótese, funcionariam para completar os tratados e 

costumes, suprindo as lacunas existentes no Direito Internacional positivo e para orientar a 

interpretação das normas convencionais e consuetudinárias. 

Há autores que entendem os princípios gerais de Direito como uma fonte supletiva129. 

Segundo esta perspectiva, os juízes internacionais e agentes estatais invocariam primeiramente 

as regras costumeiras e convencionais, por serem mais fáceis de estabelecer e terem “um 

conteúdo menos aleatório”130, recorrendo aos princípios somente em momento posterior, caso 

                                    
126 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., p. 281. 
127 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 322. 
128 Cf. Jónatas E. M. MACHADO, Direito Internacional Do Paradigma Clássico ao Pós-11 de Setembro, op. cit., p. 93. 
129 Cf. Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., p. 357. 
130 Cf. Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., p. 357. 
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necessário. Todavia, ainda que essa seja a rotina, as normas possuem suas bases nos 

princípios, onde inclusive se encontram elementos de validade daquelas. Os princípios 

desempenham, aliás, outras funções: legitimadora (possível questionar a legitimidade material 

de normas e princípios desconformes com os princípios gerais de Direito, geralmente de caráter 

ético, o que pode ensejar a invalidade material daquelas/daqueles), interpretativa (determinar 

preferências dentre várias soluções hermenêuticas), integradora (suprir lacunas ante a ausência 

de normas especificamente aplicáveis a uma situação concreta) e complementadora 

(possibilidade de alargar a extensão da aplicação do Direito Internacional) 131. 

A enumeração de princípios gerais de Direito é feita por muitos autores, os quais 

indicam, por exemplo, o princípio pacta sunt servanda (Rousseau), da boa-fé (Verdross), da 

proibição do abuso do direito (Rousseau e Verdross), os princípios da igualdade jurídica dos 

Estados, da não intervenção e outros132. Há autores, como Jónatas Machado, que distinguem os 

princípios gerais de Direito Internacional Público em especial e os princípios gerais de Direito em 

geral. Os primeiros englobam a igualdade soberana dos Estados (e reciprocidade), a resolução 

pacífica de conflitos, a responsabilidade internacional dos Estados, a não interferência nos 

assuntos internos de outros Estados, a proteção dos direitos humanos; os segundos incluem a 

proporcionalidade em sentido amplo, a boa fé, a garantia e compensação de danos, por 

exemplo. Necessário salientar que um princípio pode ser compatível com diversas regras que o 

concretizem, mas também pode ser necessário ponderar um princípio com outros princípios 

(não ingerência e proteção dos direitos humanos, a título de exemplo)133. 

2.5. Doutrina e jurisprudência 

A doutrina e a jurisprudência são previstas pelo artigo 38.°, n.º 1.°, alínea d), do ETIJ 

como meios auxiliares para a determinação de regras de Direito. Ambas são entendidas 

unanimemente como impassíveis de criarem regras de Direito134, podendo apenas provar a 

existência destas regras por meio da atuação do Tribunal, quando este as aplica com auxílio da 

interpretação que dessas regras é feita pelas obras acadêmicas de referência (doutrina) e em 

decisões judiciais anteriores (jurisprudência). 

                                    
131 O autor, entretanto, indica os princípios gerais de Direito como uma pretensa fonte do Direito Internacional e não como uma “fonte verdadeira” 
deste ramo do Direito. Cf. Jorge Bacelar GOUVEIA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., pp. 165-172. 
132 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 324 e Wladimir BRITO, 
Direito Internacional Público, op. cit., p. 281. 
133 Cf. Jónatas E. M. MACHADO, Direito Internacional Do Paradigma Clássico ao Pós-11 de Setembro, op. cit., pp. 93-94. 
134 Cf. Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., p. 403; Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, 
Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 325; Jorge Bacelar GOUVEIA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., pp. 173-180; 
Ian BROWNLIE, Principles of Public International Law, op. cit., pp. 31-37 e Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., pp. 282-283. 
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O termo doutrina designa juízos fundamentados elaborados por estudiosos do Direito 

Internacional135, contribuindo para a determinação do Direito e influenciando o desenvolvimento 

do Direito Internacional. A análise e opinião dos jusinternacionalistas permitem uma melhor 

interpretação dos textos internacionais e uma colaboração para a resolução de conflitos, 

podendo influenciar a mudança do modo de atuação de órgãos internacionais136. 

A doutrina tem sua importância igualmente mencionada por autores que afirmam a 

elaboração inicial do Direito Internacional caber aos contributos doutrinários nos séculos XVI a 

VXIII137. E, apesar de sua função encontrar-se prejudicada quando comparada àquela época, 

ainda é significativa, muito contribuindo para esclarecimentos de questões e para o 

aperfeiçoamento do Direito Internacional. A doutrina igualmente colabora com a revelação e a 

formação do Direito costumeiro138. Para além disso, ainda que não seja o significado primeiro de 

doutrina, cada vez mais se verifica no Direito Internacional a contribuição por parte de 

instituições científicas internacionais que estudam este ramo do Direito139. Podem contribuir, por 

exemplo, conferindo consultas jurídicas sobre variados temas. Há diversos órgãos consultivos, 

compostos por juristas, criados por Organizações internacionais, como é o caso da Comissão 

das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional e a United Nations Institute for 

Trainning and Research, no âmbito das Nações Unidas; o Comitê Jurídico Interamericano, o 

Comitê Jurídico Consultivo Afro-Asiático e o Comitê Europeu de Cooperação Jurídica (Conselho 

da Europa), no âmbito regional140.  

A jurisprudência, por sua vez, consubstancia-se no conjunto das decisões jurisdicionais 

ou arbitrais sejam elas internacionais ou nacionais141. Diz-se conjunto, pois, isoladamente 

considerado, um acórdão ou parecer de um Tribunal internacional constitui um precedente ou 

                                    
135 A doutrina como modalidade de conjunto de opiniões jurídicas é a que condiz com os termos do artigo 38, §1°, do ETIJ, portanto, apenas esta 
é considerada nesta investigação, apesar de outra modalidade existente – posição de atores internacionais sobre problemas políticos, sendo um 
exemplo a doutrina Monroe. Cf. Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., p. 404 e Jorge Bacelar GOUVEIA, Manual de Direito 
Internacional Público, op. cit., p. 177. 
136 Cf. Jorge Bacelar GOUVEIA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 178. 
137 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 326 e Wladimir BRITO, 
Direito Internacional Público, op. cit., p. 282. Malcolm Shaw igualmente destaca a grande relevância da doutrina para o início do Direito 
Internacional, mencionando o declínio do uso da doutrina a partir da ascensão do positivismo e o destaque à soberania dos Estados, 
“[h]istorically, of course, the influence of academic writers on the development of international law has been marked. In the heyday of Natural 
Law it was analyses and juristic opinions that were crucial, while the role of state practice and court decisions was of less value. Writers [were] the 
supreme authorities of the sixteenth to eighteenth centuries and the determined the scope, form and content of international law. With the rise of 
positivism and the consequent emphasis upon state sovereignty, treaties and custom assumed the dominant position in the exposition of the rules 
of the international system, and the importance of legalistic writings began to decline”. Cf. Malcolm SHAW, International Law, 6th ed., Cambridge, 
Cambridge University Press, 2008, p. 112, interpolação nossa. 
138 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., p. 282. 
139 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 326 e Jorge Bacelar 
GOUVEIA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 180. 
140 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 326 e Wladimir BRITO, 
Direito Internacional Público, op. cit., pp. 282-283 e Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., p. 406. 
141 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., p. 283. Sobre as decisões arbitrais e jurisdicionais, vide citação n.° 118. 
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um meio de determinação do Direito e não jurisprudência142. A jurisprudência pode favorecer a 

criação de normas internacionais consuetudinárias, auxiliar a averiguação dos costumes 

existentes e facilitar a interpretação do Direito convencional, contribuindo para um conhecimento 

mais exato do Direito Internacional positivo143. 

Quanto à expressão “decisões judiciais” que consta do artigo 38.° do ETIJ, é necessário 

que seja compreendida do modo mais amplo, sendo entendida como “decisão final produzida 

por um órgão jurisdicional, judicial ou arbitral, sem esquecer o órgão jurisdicional que integra a 

estrutura estadual”144. 

No âmbito do Direito Internacional, é de relevante importância a jurisprudência dos 

Tribunais internacionais, tanto jurisdicionais quanto arbitrais, como já mencionado, destacando-

se o Tribunal Internacional de Justiça – e seu antecessor, Tribunal Permanente de Justiça 

Internacional –, o qual tende a referir suas decisões precedentes, nas quais se apoia para 

destacar princípios que pretende afirmar. Apesar de a jurisprudência não dever moldar o Direito, 

Ian Brownlie afirma ser “óbvio que uma decisão unânime, ou quase unânime, desempenha um 

papel importante no desenvolvimento progressivo do Direito”145. Um papel que soa ainda mais 

reforçado, em razão da própria composição dos Tribunais internacionais – variada por 

representantes de diversos países e de maneira rotativa – e as garantias advindas do processo 

jurisdicional, o que confirma a autoridade reconhecida à jurisprudência internacional. E, ainda 

quanto ao Tribunal Internacional de Justiça, em razão da função que desempenha em relação ao 

jus cogens (artigo 66.° da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados), são de 

fundamental importância as diretrizes estabelecidas por meio de considerações e 

posicionamentos envolvendo as normas imperativas, tendo em conta as divergências acerca da 

temática. 

2.6. Equidade 

                                    
142 “[O] valor da jurisprudência na construção do Direito Internacional é limitado, não vigorando a regra do precedente, a qual significaria, se 
tivesse sido adotada, que as decisões futuras deveriam tomar-se em obediência a uma primeira decisão obtida, no âmbito de uma idêntica 
questão jurídica.” Todavia, é de se denotar a importância da jurisprudência no mesmo plano da doutrina, ou seja, apta a revelar tendências e 
orientações acerca de certas questões jurídico-internacionais. Cf. Jorge Bacelar GOUVEIA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 
174. 
143 Cf. Jónatas E. M. MACHADO, Direito Internacional Do Paradigma Clássico ao Pós-11 de Setembro, op. cit., p. 94. 
144 Cf. Jorge Bacelar GOUVEIA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 176. 
145 Cf. Ian BROWNLIE, Principles of Public International Law, op. cit., p. 32. 
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O artigo 38.°, n.º 2.°, do ETIJ trata da equidade (ex aequo et bono), a qual não é 

entendida como fonte formal de Direito146. A expressão diz respeito ao uso de considerações de 

justiça, razoabilidade, segurança jurídica, eficácia e interesse público quando da tomada de 

decisão pelo Tribunal. Cuida-se da resolução de casos por meio da aplicação de critérios criados 

pelo próprio julgador, num ajustamento da pauta de decisão às características de cada situação 

em análise147. Nas palavras de Jorge Bacelar Gouveia, o  artigo 38.°, ao estabelecer que as 

decisões podem ser ex aequo et bono, tem “implícit[o] que o julgador, perante o caso concreto, 

está liberto da aplicação de orientações normativas pré-definidas, devendo procurar um critério 

que melhor sirva os interesses contrapostos do caso sub judice”148. A equidade não configura, 

portanto, qualquer produção de critérios materiais de decisão. O critério surgido se dá em razão 

da análise do caso concreto e suas singularidades, de acordo com o espírito de justiça do 

julgador, objetivando a decisão mais apropriada para a resolução do litígio. Entretanto, é 

necessário salientar que o julgamento por equidade não é arbitrário, tampouco a utilização da 

equidade é ilimitada. Para o uso deste instrumento é necessário que ocorram duas condições: o 

acordo das partes e a disponibilidade das normas internacionais potencialmente aplicáveis149. A 

anuência das partes envolvidas no litígio internacional pode constar de uma prévia convenção ou 

ser expressa pelas próprias partes. Ainda, deve ser inequívoca, não sendo admitido que seja 

presumida150. A disponibilidade das normas aplicáveis na resolução do litígio, por sua vez, exige 

que as normas não sejam imperativas, pois serão diretamente afastadas e substituídas pelo 

julgamento por equidade. Ou seja, cabível apenas em relação às normas que podem ser 

voluntariamente afastadas (normas dispositivas)151. 

                                    
146 Cf. Ian BROWNLIE, Principles of Public International Law, op. cit., p. 37; Jorge Bacelar GOUVEIA, Manual de Direito Internacional Público, op. 
cit., pp. 180-181; Jónatas E.M. MACHADO, Direito Internacional Do Paradigma Clássico ao Pós-11 de Setembro, op. cit., p. 96; André Gonçalves 
PEREIRA e Fausto de QUADROS, Manual de Direito Internacional Público, 3.ª ed., Coimbra, Almedina, 1997, p. 275; Francisco Ferreira de 
ALMEIDA, Direito Internacional Público, op. cit., pp. 196-197 e Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., p. 363. 
Contrariamente, Joaquim da Silva Cunha e Maria da Assunção do Vale Pereira asseveram se tratar, assim como o costume e o tratado, de uma 
fonte formal de Direito Internacional admitida pelo artigo 38.° do ETIJ. Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, 
Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 317. Wladimir Brito, por sua vez, indica a ausência da equidade no elenco das fontes do 
Direito Internacional constante do artigo 38.° do ETIJ. Para este autor, seria a Convenção da ONU sobre Direito do Mar a consagrar, nos 
preceitos dos artigos 59.° e 74.°, a equidade como fonte de Direito. Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., p. 279.  
147 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., p. 279 e Jorge Bacelar GOUVEIA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 
181. 
148 Cf. Jorge Bacelar GOUVEIA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 181, interpolação nossa. 
149 Cf. Jorge Bacelar GOUVEIA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 182. 
150 Decisão proferida pelo TPJI em que assinala o caráter excepcional das decisões ex aequo et bono, exigindo um texto claro e explícito 
proveniente das partes em litígio. Acórdão de 06 de Novembro de 1930, no caso “Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex”, disponível 
em http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_24/78_Zones_franches_Haute_Savoie_et_Pays_de_Gex_2e_phase_Ordonnance_19301206.pdf, p. 
10 [29.08.2016]. O TIJ, em um caso envolvendo a Burkina Faso e a República do Mali, por meio de sua Câmara ad hoc afirma a sua 
impossibilidade em decidir por ex aequo et bono, em razão das partes não lhe terem atribuído esse poder. Acórdão de 22 de Dezembro de 1986, 
no caso “Frontier Dispute”, disponível em http://www.icj-cij.org/docket/files/69/6447.pdf, p. 17 [29.08.2016]. 
151 Cf. Jorge Bacelar GOUVEIA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 182. 
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Ainda é necessário destacar que, em razão de a equidade não ser um meio muito 

utilizado para a resolução de litígios, os Estados acabam por preferir utilizá-la como um guia para 

a aplicação do Direito. Ou seja, referem-se à equidade em definições convencionais das normas 

ou instituições jurídicas, de modo que o recurso à equidade passa de uma mera faculdade para 

uma obrigação jurídica152. 

No que diz respeito às suas funções, a equidade pode ser usada na interpretação de 

tratados internacionais153. Essa interpretação pode ser: secundum legem (para atenuar a 

aplicação do direito sempre que se acredite haver risco de injustiça ou iniquidade ao aplicar 

estritamente determinada norma jurídica); praeter legem (para completar lacunas no direito 

aplicável) e contra legem (afastando o direito positivado, desde que expressamente anuído pelas 

partes)154. 

2.7. Atos unilaterais 

Os atos unilaterais são atos provenientes de um sujeito de Direito Internacional 

expressando a sua vontade com o intuito de criar efeitos de direito155. Os atos unilaterais são 

definidos como “actos praticados por um só sujeito de Direito Internacional, por vários, 

conjuntamente (tendo as respectivas vontades o mesmo conteúdo), ou por órgãos de 

organizações internacionais, de acordo com os respectivos estatutos”156. Ainda, “acto praticado 

(e imputado) a um só sujeito do Direito Internacional, ou a vários conjuntamente, desde que 

neste último caso, o conteúdo do acto seja o mesmo”157. É uma modalidade que merece atenção 

quando da análise das fontes do Direito, ainda que na ordem internacional os principais efeitos 

de direito sejam produzidos por atos jurídicos bilaterais ou plurilaterais158. 

Os atos unilateriais não constam do elenco das fontes do Direito Internacional previsto 

pelo artigo 38.° do ETIJ. Esse fato desperta controvérsia sobre a possibilidade de criação de 

Direito por parte destes atos, o que leva alguns estudiosos a contestarem a sua normatividade. 

                                    
152 Um exemplo de remissões convencionais é o artigo XII da Convenção de 1971 sobre a responsabilidade pelos danos causados pelos objetos 
espaciais, onde consta que o montante da reparação deve ser determinado conforme o Direito Internacional e os princípios de justiça e equidade. 
Outro exemplo, são os artigos 59.°, 69.° e 83.° da Convenção de Montego Bay de 1982 sobre o Direito do Mar, nos quais há menção à 
observância da equidade nos mais diversos aspectos tratados na Convenção. Cf. Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., p. 
363. 
153 Cf. André Gonçalves PEREIRA e Fausto de QUADROS, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 275. 
154 Ferreira de Almeida entende pela não aplicação da modalidade contra legem, por razões de segurança jurídica. Cf. Francisco Ferreira de 
ALMEIDA, Direito Internacional Público, op. cit., p. 197. Diversos autores recusam a modalidade contra legem, por conferir aos juízes poderes 
deveras extensos e por deturpar a função jurisdicional, além da questão envolvendo a segurança jurídica. Cf. Nguyen Quoc DIHN et al., Droit 
International Public, op. cit., pp. 362-364. 
155 Cf. Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., p. 367. 
156 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 327. 
157 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., p. 283. 
158 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 327. 
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Acontece que a falta destes atos no elenco do artigo 38.° do ETIJ não abala o papel considerável 

que desempenham, além do fato de que, como referimos, aquele preceito não é exaustivo159. 

Alguns autores, portanto, indicam que “são fonte porque se admite a existência de norma geral 

consuetudinária ou princípio geral de Direito que a consagra”160. Outro entendimento é o de que 

os atos unilaterais não poderiam ser considerados fonte direta de Direito Internacional, mas a 

uniformidade da sua prática e a convergência de objetivos poderia conduzir à existência de 

regras costumeiras ou princípios gerais de Direito, qualificando os atos unilaterais como fontes 

indiretas de Direito Internacional161. 

A classificação destes atos pode ser feita de acordo com o número e a natureza dos 

seus autores e quanto à forma que assumem162. Desse modo, quanto ao número de autores, 

podem ser singulares ou plurais. A primeira hipótese ocorre quando os atos unilaterais estaduais 

são adotados por um Estado – atos unilaterais de origem individual. A segunda ocorre quando 

são atos unilaterais adotados por dois ou mais Estados, podendo ser de origem coletiva (quando 

os atos são baseados num único instrumento) ou conjunta (quando os atos são baseados em 

atos separados, mas com o mesmo sentido). Quanto à natureza dos autores, podem ser 

classificados em atos estaduais e atos de organizações internacionais. Estas, que surgem com a 

expansão dos sujeitos internacionais, passam a produzir atos unilaterais, assim como os 

Estados. Os atos unilaterais estatais são praticados por meio de competências conferidas por 

normas dos correspondentes direitos internos (atos formalmente internos, mas com relevância 

internacional163) ou por normas de Direito Internacional – costumeiras ou convencionais – (atos 

formal e materialmente internacionais164). Para a primeira hipótese, incluem-se como exemplos a 

notificação, o reconhecimento, o protesto, a renúncia, a denúncia e a promessa165, enquanto a 

segunda hipótese cuida, em suma, de atos de execução das normas do Direito Internacional, 

como a integração deles no direito interno, atos que determinam a observância interna de 

normas ou decisões internacionais. Os efeitos de tais atos variam de acordo com as concepções 

de Direito Internacional relacionado com o Direito interno166. A que tem prevalecido na doutrina é 

                                    
159 Cf. António Cabral de MONCADA, Curso de Direito Internacional Público, op. cit., p. 223; Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do 
Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 213 e Jónatas E. M. MACHADO, Direito Internacional Do Paradigma Clássico 
ao Pós-11 de Setembro, op. cit., p. 76. 
160 Cf. André Gonçalves PEREIRA e Fausto de QUADROS, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 265. 
161 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 339. 
162 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 327. 
163 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., pp. 333-337. 
164 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., pp. 331-333. 
165 Para informações mais detalhadas sobre o tema, consultar: Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op.cit., pp. 284-285 e Francisco 
Ferreira de ALMEIDA, Direito Internacional Público, op. cit., pp. 189-190. 
166 Sobre as relações do Direito Internacional com o Direito dos Estados há as doutrinas dualista (ambos os Direito Internacional e Direito interno 
dos Estados são sistemas jurídicos autônomos, iguais e separados, não se confundindo) e monista (existe único sistema jurídico o que implica 
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a teoria monista com o primado do Direito Internacional moderado, por meio da qual “o Direito 

internacional define as esferas de acção próprias dos Estados, considerando que, encarando 

individualmente as normas jurídicas internacionais e internas, podem ocorrer contradições entre 

umas e outras, sem que daí resulte, automaticamente, a nulidade das normas internas 

infractoras; a violação da norma de Direito internacional provoca, no entanto, a responsabilidade 

internacional dos Estados de que emana esta norma”167. Tendo em consideração a teoria 

monista moderada com primado do Direito Internacional, é admissível a produção de efeitos 

jurídicos internacionais por meio de atos jurídicos de execução das normas do Direito 

Internacional, como a integração destes no direito interno, atos que determinam a observância 

interna de normas ou decisões internacionais, entre outros. Estes atos conferem eficácia ao 

Direito Internacional na ordem interna estatal. Sendo os atos unilaterais precisos quanto ao 

modo em que devem ser executados e a sua aplicação, e os atos internos observando os limites 

ditados, a produção de efeitos jurídicos por tais atos não pode ser contestada pelos demais 

sujeitos de Direito Internacional. Havendo dúvidas sobre a sua precisão, os efeitos ficam 

condicionados à concordância por parte de outros membros da comunidade internacional168. 

Por sua vez, há que se falar dos atos unilaterais praticados pelas Organizações 

internacionais. Os principais atos praticados por estas são as resoluções (atos realizados por 

órgãos coletivos de uma Organização que visa impor uma obrigação ou solicitar adoção de 

determinado comportamento por parte dos seus membros), as recomendações (atos, carentes 

de força obrigatória, pelos quais as Organizações solicitam de forma solene a adoção ou 

abstenção de determinado comportamento) e as decisões (atos unilaterais por meio dos quais a 

Organização impõe determinado comportamento obrigatório), qualquer deles podendo ter 

caráter autonormador ou heteronormador. O caráter heteronormador está presente quando os 

atos intencionam criar obrigações a serem cumpridas pelos Estados membros, outras 

Organizações ou indivíduos. Caracterizar-se-á como autonormador quando tiver a finalidade de 

atingir os objetivos das Organizações, constantes dos respectivos estatutos, ou seja, estando 

mais relacionado com a manutenção do funcionamento da Organização ou adaptação aos 

acontecimentos da realidade internacional169. 

                                                                                                       
subordinação entre as normas jurídicas, resultando numa ordem jurídica unitária, seja nacional ou internacional). A monista ainda divide-se entre 
aquela que prima pelo Direito interno e a que prima pelo Direito Internacional, e quanto à esta última, pode ainda ser moderada ou radical. Cf. 
Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., pp. 113-119 e Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual 
de Direito Internacional, op. cit., pp. 91-99. 
167 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional, op. cit., p. 334. 
168 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional, op. cit., pp. 334-336. 
169 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op.cit., pp. 286-287. 
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Ainda, os atos unilaterais são classificados quanto à forma, podendo ser expressos 

(declarações formais de vontade) ou tácitos (presumidos por meio do comportamento dos 

Estados ou dos órgãos das Organizações Internacionais). Quando expressos, podem ainda ser de 

forma escrita ou de forma oral170. 

Retomando os efeitos jurídicos dos atos unilaterais, também há forte contribuição por 

parte da jurisprudência internacional, mas não apenas. Os aspectos afirmados como decisivos 

para que existam vínculos jurídicos resultantes de um ato unilateral, é o da apuração da autoria 

do ato e a convicção com que o ato é realizado171. Em decisões do então TPJI, no caso “Legal 

status of Eastern Greenland” (1933)172, e do TIJ, nos casos “Nuclear tests” (1974)173 e 

“Delimitation of the maritime boundary in the Gulf of Maine area” (1984)174, é possível verificar a 

consideração pelo Tribunal acerca da autoria, bem como dos poderes daquele que praticou atos 

unilaterais em representação de um Estado. A Comissão de Direito Internacional igualmente 

tratou do assunto, indicando a influência da jurisprudência dos Tribunais acima mencionados e 

seguindo o preceito do artigo 7.° da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 

1969175. Por sua vez, o princípio n.° 4, constante do Guiding Principles applicable to unilateral 

declarations of States capable of creating legal obligations, with commentaries thereto, adotado 

pela Comissão de Direito Internacional, em 2006, reforça essa exigência na medida em que 

estabelece que as declarações unilaterais só vinculam internacionalmente o Estado caso sejam 

feitas por autoridades que possuam poderes para tanto, como, por exemplo, Chefes de Estado, 

Chefes de Governo e Ministros das Relações Exteriores, em razão das funções que 

desempenham. Outras pessoas que representem o Estado em áreas específicas podem ser 

autorizadas a vincular o Estado, por suas declarações, em áreas que sejam de suas 

                                    
170 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 328. 
171Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 341-344. 
172 Acórdão de 05 de Abril de 1933, no caso “Legal Status of Eastern Greenland”, disponível em http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_AB/AB_53/01_Groenland_Oriental_Arret.pdf, p. 71 [27.08.2016]. 
173 Acórdão de 20 de Dezembro de 1974, no caso “Nuclear Tests – Australia v. France”, disponível em http://www.icj-
cij.org/docket/files/58/6093.pdf, p. 269 [27.08.2016]. 
174 Acórdão de 12 de Outubro de 1984, no caso “Delimitation of the maritime boundary in the Gulf of Maine area”, disponível em http://www.icj-
cij.org/docket/files/67/6369.pdf, p. 307 [27.08.2016]. 
175“Artigo 7.º Plenos poderes 1 - Uma pessoa é considerada representante de um Estado para a adopção ou a autenticação do texto de um 
tratado ou para exprimir o consentimento do Estado em ficar vinculado por um tratado: a) Quando apresenta plenos poderes adequados; ou b) 
Quando resulta da prática dos Estados interessados, ou de outras circunstâncias, que estes tinham a intenção de considerar essa pessoa como 
representante do Estado para esses efeitos e de prescindir da apresentação de plenos poderes. 2 - Em virtude das suas funções e sem terem de 
apresentar plenos poderes, são considerados representantes do seu Estado: a) Os chefes de Estado, os chefes de governo e os ministros dos 
negócios estrangeiros, para a prática de todos os actos relativos à conclusão de um tratado; b) Os chefes de missão diplomática, para a adopção 
do texto de um tratado entre o Estado acreditante e o Estado receptor; c) Os representantes acreditados dos Estados numa conferência 
internacional ou junto de uma organização internacional ou de um dos seus órgãos, para a adopção do texto de um tratado nessa conferência, 
organização ou órgão”. Informação disponível na página oficial do Gabinete de Documentação e Direito Comparado: 
http://www.gddc.pt/siii/docs/rar67-2003.pdf [27.08.2016]. 
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competências176. A Comissão deixa claro, portanto, ser uma regra assente de Direito 

Internacional que os Chefes de Estado, os Chefes de Governo e os Ministros das Relações 

Exteriores são considerados para a representação do Estado pelo simples exercício de suas 

funções, inclusive para o desempenho, em nome dos Estados, de atos unilaterais que tenham 

força de compromissos internacionais177. Necessário salientar, ainda, um posicionamento mais 

recente do TIJ indicando o aumento frequente nas relações internacionais com que outras 

pessoas, representando um Estado em assuntos específicos, podem ser autorizadas por esse 

Estado para vinculá-lo por suas declarações a respeito de assuntos que são da sua competência. 

Como exemplo, os titulares de pastas ministeriais técnicas que exercem poderes em sua área de 

competência no âmbito das relações exteriores178. 

A convicção com que um ato unilateral estadual é realizado, por sua vez, também 

decorre da jurisprudência do TIJ. O caso “Nuclear tests” (1974) – quando indica que se tenha 

em conta a intenção e as circunstâncias com que os atos são realizados179 – e o “Frontier 

Dispute” (1986) – ao indicar que tudo depende da intenção do Estado em questão, o Tribunal 

destacando que o sentido e o alcance previsto pelo autor de um ato unilateral é o que cria uma 

obrigação jurídica180 – são exemplos de tal exigência. Este entendimento é igualmente seguido 

pela Comissão de Direito Internacional, por meio do princípio n.° 7, constante do mesmo 

documento acima mencionado181. Imperioso, portanto, que as declarações feitas sejam 

interpretadas para que possam ser constatados os seus reais intentos. 

Demais aspectos acerca da validade dos atos unilaterais podem ser analisados em cada 

caso concreto. Certo é, entretanto, que nenhum ato unilateral poderá contrariar normas 

imperativas do Direito Internacional. A Comissão de Direito Internacional afirma a ocorrência de 

invalidade de um ato unilateral que contrarie norma imperativa de Direito Internacional, com 

base no preceito do artigo 53.° da Convenção de Viena sobre o Direito dos tratados, de 1969182. 

A doutrina ainda chama atenção para que seja verificado se o ato unilateral é autônomo ou se 

                                    
176 Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: 
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_9_2006.pdf&lang=EF [27.08.2016]. 
177 Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: 
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_9_2006.pdf&lang=EF, p. 373 [27.08.2016]. 
178 Acórdão de 03 de Fevereiro de 2006, no caso “Armed Activities on the territory of the Congo”, disponível em http://www.icj-
cij.org/docket/files/126/10435.pdf, p. 27 [27.08.2016]. 
179 Acórdão de 20 de Dezembro de 1974, no caso “Nuclear Tests – Australia v. France”, disponível em http://www.icj-
cij.org/docket/files/58/6093.pdf, p. 269 [27.08.2016]. 
180  Acórdão de 22 de Dezembro de 1986, no caso “Frontier Dispute”, disponível em http://www.icj-cij.org/docket/files/69/6447.pdf, p. 571 
[27.08.2016]. 
181 Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: 
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_9_2006.pdf&lang=EF, p. 377 [27.08.2016]. 
182 Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: 
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_9_2006.pdf&lang=EF, p. 378 [27.08.2016]. 
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surge por meio de norma convencional ou costumeira. Enquadrando-se na segunda hipótese, o 

ato não pode contrariar o respectivo tratado ou costume, a não ser que estas fontes assim 

permitam183. 

No que diz respeito aos efeitos jurídicos dos atos unilaterais praticados por órgãos de 

Organizações internacionais, decorrem de previsão dos tratados constitutivos das respectivas 

organizações. Todavia, de modo geral, os tratados constitutivos não preveem mecanismos de 

apreciação da validade destes atos, tampouco confere competência a qualquer dos órgãos das 

organizações para essa avaliação. Sendo assim, é questionado na doutrina se tais atos podem 

surtir efeitos mesmo quando contrários às normas que os abrigam184. 

3. Jus Cogens e a hierarquia das fontes e das normas de Direito Internacional 

No século XX, tornou-se crescentemente expressivo o movimento em defesa de uma 

ordem pública internacional composta por normas imperativas e dispositivas. Este assunto 

levanta questões sobre a hierarquia das fontes e das normas de Direito Internacional185. Desde já, 

necessário destacar que o tema é objeto de controvérsia doutrinária em razão de haver, por um 

lado, os que consideram que normas e fontes de Direito Internacional são a mesma coisa e não 

aceitam uma hierarquia das fontes e, por outro lado, os que distinguem fontes e normas, 

defendendo que apenas as normas são passíveis de hierarquização186. A doutrina clássica, por 

sua vez, não admite nem uma hierarquia das fontes nem uma hierarquia das normas, em razão 

de fundamentar o Direito Internacional na vontade dos Estados, estes direta ou indiretamente 

elaborando e derrogando toda e qualquer norma que tenham anteriormente criado187. Outro 

fundamento defendido pela doutrina clássica é a interpretação feita do artigo 38.º do ETIJ, o qual 

não estabelece uma hierarquia entre as fontes ali previstas188. 

Ainda que a controvérsia acerca da hierarquização das fontes esteja longe de ser 

ultrapassada, podemos considerar que a existência de uma hierarquia das normas de Direito 

Internacional se tornou um ponto pacífico com o reconhecimento das normas de jus cogens – 

dotadas de um grau de imperatividade superior a quaisquer outras normas – pela Convenção de 

                                    
183 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 345. 
184 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 345. 
185 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op.cit., p. 288. 
186 Cf. Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., p. 116 e Wladimir Brito, Direito Internacional Público, op.cit., pp. 287 e 290. 
187 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op.cit., p. 287. 
188 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op.cit., p. 288. Entre outras justificativas há, por exemplo, a de que no projeto do artigo 38° 
do Estatuto do Tribunal Permanente de Justiça Internacional constava indicação de que a aplicação das fontes deveria ser feita por ordem 
sucessiva. Todavia, esta alusão foi suprimida pela Assembleia Geral de Sociedade das Nações por entendê-la desnecessária. Cf. Manuel DIEZ DE 
VELASCO, Instituciones de Derecho Internacional Público, Madrid, Tecnos, 2013, p. 121. 
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Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969. Aí se estatui, nos termos do artigo 53.°, que “[é] 

nulo todo o tratado que, no momento da sua conclusão, seja incompatível com uma norma 

imperativa de direito internacional geral. Para os efeitos da presente Convenção, uma norma 

imperativa de direito internacional geral é uma norma aceite e reconhecida pela comunidade 

internacional dos Estados no seu todo como norma cuja derrogação não é permitida e que só 

pode ser modificada por uma nova norma de direito internacional geral com a mesma 

natureza”189. No topo hierárquico estariam as normas imperativas pela fundamentalidade que 

lhes é característica, sendo que o desrespeito às normas imperativas de Direito Internacional 

geral ou a incompatibilidade com normas imperativas de Direito Internacional geral que surjam 

leva à nulidade de tratados que as contrariem, conforme artigo 64.° da Convenção de Viena. O 

disposto na Convenção de Viena tornou obsoleto o entendimento perfilhado pela doutrina 

clássica, segundo o qual não existiria uma hierarquia de fontes nem de normas de Direito 

Internacional, dada a primazia da vontade dos Estados, conforme acima indicado190. 

3.1. Hierarquia das fontes de Direito Internacional 

As fontes formais do Direito são modos de produção ou formação de normas jurídicas e, 

neste sentido, há autores que entendem não existir efetiva hierarquia das fontes formais de 

Direito Internacional Público, mas sim uma “controvertida e mal definida relação entre as 

normas emanadas daquelas fontes”191. Ainda que o artigo 7.° da XII Convenção de Haia (uma 

das Conferências da Paz), de 1907192, estabelecesse uma hierarquia entre as fontes, não é o que 

se verifica com o artigo 38.° do Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça, conforme já 

mencionado, mas, de qualquer modo, a ausência de hierarquia das fontes formais não 

significaria inexistir relação entre elas193. Para Guido Soares, é em função da estreita relação 

entre as fontes, principalmente no momento da aplicação de uma norma, em que uma regra 

convencional pode ser interpretada à luz do costume e da doutrina, por exemplo, que não se 

pode falar em hierarquia das fontes194. 

                                    
189 Informação disponível na página oficial do Gabinete de Documentação e Direito Comparado: http://www.gddc.pt/siii/docs/rar67-2003.pdf 
[29.08.2016]. 
190 Cf. Wladimir Brito, Direito Internacional Público, op.cit., pp. 287-288. 
191 Cf. Mateus KOWALSKI e Miguel Serpa SOARES, “Hierarquia das Fontes de Direito Internacional Público”, in Manuel de Almeida Ribeiro, 
Francisco Pereira Coutinho e Isabel Cabrita (dir.), Enciclopédia de Direito Internacional, Coimbra, Almedina, 2011, p. 239. 
192 Informação disponível na página oficial do Instituto Diplomático – Ministério dos Negócios Estrangeiros: 
https://idi.mne.pt/pt/relacoesdiplomaticas/2-uncategorised/821-conferencia-da-paz-1899-e-1907.html [16.03.2016]. 
193 Cf. Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., pp. 116-117. 
194 Guido SOARES apud Paulo Henrique Gonçalves PORTELA, “Fontes do Direito Internacional Público: Introdução”, texto disponível em: 
http://www.editorajuspodivm.com.br/i/f/soltas%20inter%20paulo.pdf, p. 70 [25.09.2015]. 
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Wladimir Brito apresenta como necessária a distinção das normas e das fontes de 

Direito Internacional, inadmitindo a hierarquização das fontes – sob um ponto de vista técnico-

jurídico e no sentido rigoroso do conceito de hierarquia –, mas dividindo-as em duas categorias: 

as principais (tratados, costumes e princípios gerais de Direito) e as secundárias (doutrina e 

jurisprudência, pelos próprios termos do artigo 38.°, alínea d, do ETIJ)195. O referido artigo 38.° 

estabeleceria apenas uma prioridade de utilização das diversas fontes. E, no caso de se aceitar 

uma hierarquização das fontes – o que o autor apresenta apenas como mera hipótese – destaca 

no topo da hierarquia os tratados e o costume, excluindo os princípios gerais de Direito por não 

considerá-los verdadeira e autônoma fonte formal196. Este é um exemplo de que, mesmo quando 

é negada a existência de uma hierarquia das fontes no Direito Internacional – entendimento 

majoritário na doutrina197 –, estudiosos sublinham a importância de algumas fontes em 

detrimento de outras. Há, ainda, por seu turno, parcela da doutrina que defende a primazia dos 

princípios gerais de Direito, na medida em que contêm “os preceitos que consagram os 

principais valores que a ordem jurídica internacional pretende resguardar e que, destarte, 

orientam a construção, interpretação e aplicação de todo o arcabouço normativo do Direito das 

Gentes”198. 

Por sua vez, dentre os que defendem a existência de uma hierarquia das fontes de 

Direito Internacional, necessário salientar haver os que destacam a primazia dos princípios 

gerais de Direito e os que situam estes princípios em posição hierarquicamente inferior. Fausto 

de Quadros e André Gonçalves Pereira seguem a primeira corrente, na medida em que adotam 

uma concepção jusnaturalista do Direito Internacional. Para eles, os princípios gerais de Direito 

ocupam o topo hierárquico, seguidos do costume e dos tratados, a não ser que estes sejam 

                                    
195 Cf. Wladimir Brito, Direito Internacional Público, op.cit., p. 290. 
196 Ainda, Wladimir Brito entende pela adesão de uma ideia de que norma é um conceito que integra regras e princípios, abandonando a distinção 
normalmente feita entre princípios e normas. Cf. Wladimir Brito, Direito Internacional Público, op.cit., pp. 290-291. Ainda que não discorram 
sobre o lugar dos princípios gerais de Direito, como faz Wladimir Brito, há autores que compartilham do entendimento pela maior importância do 
costume e dos tratados. Cf. Mateus KOWALSKI e Miguel Serpa SOARES, “Hierarquia das Fontes de Direito Internacional Público”, in Manuel de 
Almeida Ribeiro, Francisco Pereira Coutinho e Isabel Cabrita (dir.), Enciclopédia de Direito Internacional, Coimbra, Almedina, 2011, p. 239 e 
Antonio CASSESE, International Law, op. cit., pp. 198-199. 
197 Cf. Paulo Henrique Gonçalves PORTELA, “Fontes do Direito Internacional Público: Introdução”, texto disponível em: 
http://www.editorajuspodivm.com.br/i/f/soltas%20inter%20paulo.pdf, p. 71 [12.07.2016]. O entendimento majoritário na doutrina é indicado 
em obra de Paulo Portela, sendo corroborado pelos posicionamentos de Wladimir Brito, Mateus Kowalski e Miguel Serpa, bem como Antonio 
Cassese, conforme acima mencionados. Igualmente neste sentido, Francisco Ferreira de Almeida, assevera não haver relações de hierarquia 
entre fontes formais de Direito Internacional. Entretanto, por não considerar aleatória a ordem do artigo 38.°, indica que se refere a uma ordem 
sucessiva de tomada de decisão pelo Tribunal, primeiro recorrendo às convenções, posteriormente aos costumes e, só depois, aos princípios 
gerais de Direito. Cf. Francisco Ferreira de ALMEIDA, Direito Internacional Público, op.cit., p. 95.  
198 O autor fala em primazia dos princípios gerais de Direito e princípios gerais de Direito Internacional. Cf. Paulo Henrique Gonçalves PORTELA, 
“Fontes do Direito Internacional Público: Introdução”, texto disponível em: http://www.editorajuspodivm.com.br/i/f/soltas%20inter%20paulo.pdf, 
p. 71 [25.09.2015]. Jorge Miranda, também se posicionando pela inexistência de hierarquia de fontes de Direito Internacional, destaca que caso, 
somente em por mera hipótese, tivesse de haver uma hierarquia, no topo estariam os princípios gerais de Direito – ou pelo menos de jus cogens 
–, seguidos do costume internacional universal e, posteriormente, os tratados. Cf. Jorge MIRANDA, Curso de Direito Internacional Público, 5. ed., 
Coimbra, Princípia, 2012, pp. 40-41. 
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normas imperativas, ocupando, então, a mesma posição que os princípios. Em seguida, 

estariam os atos unilaterais dos Estados e das Organizações internacionais199. Joaquim da Silva 

Cunha e Maria da Assunção do Vale Pereira, também seguidores de uma hierarquia das fontes 

de Direito Internacional, em contrapartida, apresentam o costume e os tratados como dotados 

de maior grau hierárquico, seguidos dos princípios gerais de Direito – atribuem-lhes função 

subsidiária, apenas para suprirem lacunas que envolvam os tratados e costumes. Indicam a 

doutrina e a jurisprudência como fontes indiretas ou subsidiárias, a equidade apenas 

funcionando como fonte de Direito quando prevista em tratados e aceite pelas partes e os atos 

unilaterais estando subordinados aos costumes e tratados preexistentes200. 

Considerando as vertentes acima indicadas, entendemos que, a admitir-se uma qualquer 

hierarquização das fontes de Direito Internacional ou apenas uma diferente relevância entre 

fontes colocadas num mesmo patamar, é de atribuir prevalência aos princípios gerais de Direito 

e ao costume, na medida em que estas fontes refletem os valores essenciais que se almeja 

primar e ter como base da estrutura ordenatória do Direito Internacional, sendo os tratados uma 

formalização escrita, de uma realidade anterior, que deve ter em conta as concepções 

costumeiras e principiológicas da comunidade internacional. 

3.2. Hierarquia das normas de Direito Internacional 

 A ideia de hierarquização das normas no Direito Internacional encontra mais adeptos se 

comparada à da hierarquia das fontes. É destacado o foco na hierarquia das normas jurídicas 

internacionais positivadas ao invés da hierarquia envolvendo as fontes que originam tais 

normas201. Em hipótese que se verificasse a necessidade de estipular primazia num conflito entre 

normas, a maioria dos autores indica já existirem critérios de determinação caso a caso numa 

relação internormativa e de acordo com a Teoria do Direito202. As regras de estabelecimento de 

hierarquia seriam de acordo com o princípio da especialidade (norma especial prevalece sobre 

norma geral) e em razão da posição cronológica (norma posterior prevalece sobre norma 

anterior)203.  

                                    
199 Cf. André Gonçalves PEREIRA e Fausto de QUADROS, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., pp. 286-288. 
200 Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op.cit., pp. 355-356. 
201 Cf. Mateus KOWALSKI e Miguel Serpa SOARES, “Hierarquia das Fontes de Direito Internacional Público”, in Manuel de Almeida Ribeiro, 
Francisco Pereira Coutinho e Isabel Cabrita (dir.), Enciclopédia de Direito Internacional, Coimbra, Almedina, 2011, p. 239. 
202 Cf. Mateus KOWALSKI e Miguel Serpa SOARES, “Hierarquia das Fontes de Direito Internacional Público”, op. cit., p. 240 e Malcolm N. SHAW, 
International Law, op. cit., pp. 123-124. 
203 Cf. Mateus KOWALSKI e Miguel Serpa SOARES, “Hierarquia das Fontes de Direito Internacional Público”, op. cit., p. 240 e Malcolm N. SHAW, 
International Law, op. cit., pp. 123-124. 
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Acontece que, com a introdução da noção de jus cogens, passa a existir um efetivo 

princípio hierárquico. A consagração do jus cogens no topo da hierarquia das normas do Direito 

Internacional – artigos 53.° e 64.° da Convenção de Viena de 1969 – constituiu um 

desenvolvimento da máxima importância no esforço da comunidade internacional para 

estabelecer um claro critério de hierarquização das normas204. Já anteriormente tinham sido 

feitos esforços de sentido idêntico. São exemplos, o artigo 7.º da XII Convenção de Haia, de 

1907, acima mencionada, que, apesar de não ter entrado em vigor, hierarquizava as normas de 

Direito Internacional estando no topo as normas convencionais, seguidas das normas 

costumeiras, vindo então os princípios gerais de Direito e a equidade205; e o artigo 103.º da Carta 

das Nações Unidas, de 1945206, que consagra a inoponibilidade de tratados que conflituem com 

as disposições da Carta das Nações Unidas, estando a primazia da Carta justificada pelo facto 

de nela constarem valores basilares da ordem internacional. 

 Fica claro, portanto, que a admissão de um Direito Internacional imperativo representa 

a aceitação pela comunidade internacional deste Direito baseado em regras e princípios 

fundamentais, obrigando todos os sujeitos de Direito Internacional, o que implica uma limitação 

da liberdade dos Estados e das Organizações internacionais, seja em conclusão de tratados, seja 

na prática de atos unilaterais207. Entretanto, é de se ter atenção que o formato de um Direito 

Internacional nos moldes traçados, com a primazia de normas imperativas, só encontra espaço 

quando a percepção do Direito Internacional se baseia em vertentes assentadas em conceitos 

que não a soberania absoluta dos Estados208. 

Sobre a hierarquia das normas, é cediço o entendimento doutrinário e jurisprudencial de 

que existem normas imperativas internacionais ocupando o topo hierárquico. Wladimir Brito, por 

exemplo, analisa a hierarquia das normas internacionais dispositivas distinguindo as de origem 

costumeira das de origem convencional. Na propositura de um quadro hierárquico, englobando 

as normas dispositivas e as imperativas, aduz estarem no topo as normas de jus cogens 

universal de origem costumeira, contidas na Carta da ONU ou em qualquer tratado universal ou 

para-universal, seguidas, sucessivamente, das normas de jus cogens regional (de origem 

                                    
204 Cf. Wladimir Brito, Direito Internacional Público, op.cit., p. 289. 
205 Por meio do exemplo do artigo 7° da XII Convenção de Haia é ressaltada a divergência doutrinária acerca da distinção entre fontes e normas 
no Direito Internacional. Wladimir Brito assevera ser um elenco de hierarquia das normas de Direito Internacional, enquanto Nguyen Quoc Dihn 
em obra com outros autores mencionam tratar-se de hierarquia das fontes de Direito Internacional. Cf. Wladimir Brito, Direito Internacional 
Público, op.cit., pp. 288-289 e Nguyen Quoc DIHN et al., Droit International Public, op. cit., pp. 116-117. 
206 Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf 
[22.03.2016]. 
207 Cf. André Gonçalves PEREIRA e Fausto de QUADROS, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 278. 
208 Cf. André Gonçalves PEREIRA e Fausto de QUADROS, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., pp. 285-286. 
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costumeira ou pactícia), normas dispositivas da Carta da ONU, normas dos costumes gerais ou 

tratados universais, normas dos costumes particulares ou dos tratados regionais, normas dos 

tratados bilaterais e atos unilaterais209.  

A jurisprudência do Tribunal Internacional de Justiça, por sua vez, ainda que só 

raramente use o termo jus cogens propriamente dito, reconhece claramente a existência de 

normas hierarquicamente superiores no Direito Internacional, como aconteceu no parecer 

emitido no caso “Reservas à Convenção de Genocídio” (1951)210, bem como nos acórdãos dos 

casos “Barcelona Traction” (1970)211 e “Pessoal diplomático e consular dos Estados Unidos em 

Teerã” (1980)212. Mais recentemente, o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia 

pronunciou-se em sentido semelhante, no caso “Prosecutor v. Anto Furumdzija” (1998)213, 

reconhecendo a existência de uma hierarquia de normas de Direito Internacional e empregando 

expressamente o termo jus cogens. 

A defesa majoritária pela existência de normas cogentes e, logo, por uma hierarquia de 

normas no Direito Internacional, demonstram o novo momento deste Direito. Cançado Trindade 

elucida tratar-se de parte dos esforços para o estabelecimento de um Direito Internacional da 

Humanidade, o qual corresponderia a um novo Direito das Gentes214, conforme já mencionado. 

Um Direito Internacional da Humanidade que reconhece valores universais dos quais a 

comunidade internacional não pode prescindir – a própria concepção de comunidade 

                                    
209 Na hierarquização apresentada o autor coloca no mesmo patamar os tratados gerais e os costumes universais, bem como os tratados 
regionais ou particulares e os costumes regionais ou particulares. Defende que nas categorias apresentadas podem os tratados serem revogados 
por costumes e vice-versa. Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., pp. 296-299. 
210 O caso diz respeito à solicitação ao TIJ de uma advisory opinion, por parte de alguns Estados, com relação às reservas a serem feitas face à 
Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio. O TIJ reconheceu o caráter obrigatório de princípios subjacentes à esta 
Convenção, mesmo que não haja uma obrigação convencional. Parecer de 28 de Maio de 1951, no caso “Reservations to the Convention on the 
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide”, disponível em http://www.icj-
cij.org/docket/index.php?sum=276&p1=3&p2=4&case=12&p3=5 [31.08.2016]. 
211 O caso “Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited”, envolveu Bélgica e Espanha. A demanda foi instituída pela Bélgica, 
almejando a reparação de seus nacionais – acionistas da companhia canadense Barcelona Traction – por danos causados por diversos órgãos 
do Estado espanhol. Um dos elementos apresentados ao Tribunal foi a preliminar relativa à questão se a Bélgica teria o direito de exercer 
proteção diplomática aos acionistas, seus nacionais, apesar de, em verdade, as medidas adotadas pela Bélgica não se relacionarem com 
qualquer nacional belga, mas com a companhia em si. O Tribunal se manifesta distinguindo as obrigações de um Estado perante toda a 
comunidade internacional, das obrigações surgidas em razão de proteção diplomática. Quanto às primeiras, em razão da sua própria natureza, 
dizem respeito a todos os Estados. Envolvendo direitos cuja importância justifica o interesse de qualquer Estado agir pela proteção jurídica deles, 
voltado a proteção de direitos básicos da pessoa humana, geram obrigações erga omnes. Acórdão de 05 de Fevereiro de 1970, no caso 
“Barcelona Traction”, disponível em http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf, p.32 [30.08.2016]. Ainda que o Tribunal não tenha 
tratado expressamente do jus cogens, reconhecer certas obrigações como erga omnes acaba por ser uma noção até certo ponto coincidente. Cf. 
Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op.cit., pp. 352-353. 
212 O caso envolve os Estados Unidos da América (EUA) e o Irã. A demanda foi apresentada pelos EUA em razão da prisão e detenção como 
reféns de membros do seu corpo diplomático e consular, bem como de seus outros dois nacionais, por parte do Irã. O Tribunal decidiu que além 
de violar diversas Convenções internacionais, a conduta do Irã se mostrou incompatível com princípios fundamentais enunciados na Carta das 
Nações Unidas e na Declaração Universal de Direitos Humanos. Acórdão de 24 de Maio de 1980, no caso “Pessoal diplomático e consular dos 
Estados Unidos em Teerã”, disponível em http://www.icj-cij.org/docket/files/64/6291.pdf, pp. 41-42 [31.08.2016]. 
213 O caso envolve o julgamento de Anto Furundzija, cidadão da Bósnia Herzegovina, perante o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia. 
Este Tribunal é o responsável pelo julgamento de pessoas acusadas pela responsabilidade por sérias violações do Direito Internacional 
Humanitário no território da ex-Iugoslávia, a partir de 1991. Ao acusado foi imputada a prática de tortura, tendo esta sido reconhecida pelo 
Tribunal como jus cogens, muito discorrendo sobre o tema. Acórdão de 10 de Dezembro de 1998, no caso “Prosecutor v. Anto Furumdzija”, 
disponível em http://www.icty.org/x/cases/furundzija/tjug/en/fur-tj981210e.pdf, pp. 55, 56, 58 e 59 [12.07.2016]. 
214 Cf. Antônio Augusto Cançado TRINDADE, A Humanização do Direito Internacional, op. cit., pp. 405-406. 
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internacional pressupõe a existência de interesses comuns e superiores e de deveres emanados 

do Direito Internacional, numa concepção de Direito das Gentes, vinculativo a todos –, 

emergindo considerações superiores de ordem pública e superando o padrão de autonomia da 

vontade estatal, que se mostrou incapaz de resolver os problemas da comunidade internacional 

contemporânea215. 

Um Direito Internacional que passa a se estruturar na cooperação, visando o 

crescimento da estrutura da organização internacional e a busca por interesses humanos 

comuns, superando a concepção de coexistência baseada essencialmente nas relações 

diplomáticas interestatais216. As demandas da comunidade internacional se alteram e o Direito 

Internacional deve buscar atendê-las, o que ocasiona a necessidade de mudanças deste Direito, 

atentando para os mais diversos assuntos – globalização, desenvolvimento econômico, 

tecnologia, democracia, por exemplo. 

  

                                    
215 Cf. Antônio Augusto Cançado TRINDADE, A Humanização do Direito Internacional, op. cit., pp. 404-405. 
216 Wolfgang FRIEDMANN apud Joel P. TRACHTMAN, The Future of International Law Global Government, New York, Cambridge University Press, 
2013, p. 1. 
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CAPÍTULO II – A questão do jus cogens 

A temática do jus cogens é de grande complexidade, Jerzy Sztucki nos ensinando que 

“[a] presentation of the whole range of opinions is not easy, since the problem is being 

approached by different Authors in so different ways that it is almost impossible to systematize all 

the differences between them according to any uniform criteria”217. Ainda que certos autores 

cheguem a mencionar uma virtual unanimity acerca da aceitação da ideia de jus cogens 

internacional entre os estudiosos da matéria, pode-se concluir apenas por um apoio majoritário à 

ideia de existência de normas imperativas218. Certamente há uma aceitação geral do conceito de 

normas jus cogens previsto no artigo 53.° da Convenção de Viena, de 1969219, e, igualmente, 

sobre a natureza costumeira do conceito220. De qualquer modo, mesmo não havendo um elenco 

de normas jus cogens positivadas, isto não é fundamento para o afastamento da figura do jus 

cogens221. 

1. Definição da expressão jus cogens 

A noção de normas imperativas (jus cogens) é antiga, conforme discorrido no capítulo 

anterior sobre a apropriação da expressão pelos jusinternacionalistas ao longo da história. 

Acontece que esta noção residia apenas no âmbito doutrinário. A definição das normas 

imperativas em um instrumento de Direito Internacional vem com o artigo 53.° da Convenção de 

Viena, em 1969. Preceito este que deve ser lido junto do artigo 64.° da mesma Convenção222, na 

medida em que igualmente trata da figura das normas imperativas, atribuindo-lhes natureza 

dinâmica. A aprovação destes dois artigos remonta, contudo, ao trabalho desenvolvido pela 

                                    
217 Cf. Jerzy SZTUCKI, Jus Cogens and the Vienna Convention on the Law of Treaties, Wien, Springer-Verlag, 1974, p. 59. 
218 A unanimidade virtual (virtual unanimity) sobre a aceitação das normas imperativas é concluída por Erik Suy em relatório apresentado na 
Conferência de Lagonissi (1966) quando da análise de artigos acadêmicos sobre jus cogens elaborados por 61 autores renomados ao redor do 
mundo, no período de 1924 a 1964. Acontece que os estudos e o relatório são de momento anterior à Conferência das Nações Unidas sobre o 
Direito dos Tratados, entendendo Jerzy Sztucki poder se falar apenas em maioria de juristas apoiantes da ideia de que existem normas 
imperativas, na medida em que o relatório de Suy deixa de indicar alguns nomes aos não apoiantes do jus cogens, além de classificar alguns 
como apoiantes do jus cogens ou que teriam mudado opinião em favor desta figura, mas que em verdade dificilmente poderiam ser considerados 
apoiantes. Cf. Jerzy SZTUCKI, Jus Cogens and the Vienna Convention on the Law of Treaties, op. cit., pp. 54-59. 
219 “Today, the ius cogens concept reflected in Art 53 is generally accepted”. Cf. Oliver DÖRR e Kirsten SCHMALENBACH, Vienna Convention on 
the Law of Treaties, vol. 2, Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, 2012, p. 898. 
“Art. 53.° - É nulo todo o tratado que, no momento da sua conclusão, seja incompatível com uma norma imperativa de direito internacional 
geral. Para os efeitos da presente Convenção, uma norma imperativa de direito internacional geral é uma norma aceite e reconhecida pela 
comunidade internacional dos Estados no seu todo como norma cuja derrogação não é permitida e que só pode ser modificada por uma nova 
norma de direito internacional geral com a mesma natureza”. Informação disponível na página oficial do Gabinete de Documentação e Direito 
Comparado: http://www.gddc.pt/siii/docs/rar67-2003.pdf [03.09.2016]. 
220 Cf. Oliver DÖRR e Kirsten SCHMALENBACH, Vienna Convention on the Law of Treaties, op. cit., p. 898. 
221 Cf. Alexandre ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, s/d, Oxford, Oxford University Press, p. 41. 
222 Art. 53.° da Convenção de Viena, acima mencionado. “Art. 64.° - Se sobrevier uma nova norma imperativa de direito internacional, geral, 
qualquer tratado existente que seja incompatível com essa norma torna-se nulo e cessa a sua vigência”. Informação disponível na página oficial 
do Gabinete de Documentação e Direito Comparado: http://www.gddc.pt/siii/docs/rar67-2003.pdf [03.09.2016]. 
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Comissão de Direito Internacional, criada em 1947223. O tema começa a ter destaque por parte 

de um dos relatores especiais, Hersch Lauterpatch, então nomeado para esta Comissão. Em 

1953, a proposta do artigo 15.°, denominado “consistency with international law”, dispunha que 

um tratado, ou quaisquer de suas disposições, é nulo se o seu cumprimento envolva ato que 

seja ilegal de acordo com o Direito Internacional e se assim for declarado pelo Tribunal 

Internacional de Justiça224. O critério de avaliação sobre a legalidade do objeto de um tratado 

seria sua inconsistência ou não face aos princípios primordiais de Direito Internacional.  E 

Lauterpacht complementa sua proposta, afirmando que o teste para verificação se o objeto de 

um tratado é ilegal, ocasionando a nulidade do tratado, é observar a inconsistência do objeto 

com princípios primordiais do Direito Internacional, os quais podem ser considerados parte de 

uma ordem pública internacional225. Fitzmaurice, sucessor de Lauterpacht, inclui em relatório 

posterior (1958), na proposta dos artigos 16.°, 17.°, 18.° e 22.°, a denominação jus cogens226. 

O relator discorre sobre a legalidade do objeto de um tratado, que corresponde a observar 

normas e princípios de Direito Internacional caraterizados como jus cogens, que seriam regras 

de Direito Internacional dotadas de um caráter absoluto e impassíveis de afastamento227. E, 

mencionando a impossibilidade em se elencar exaustivamente quais são as regras cogentes de 

Direito Internacional, nos apresenta uma característica que seria evidentemente comum a elas – 

ou à grande maioria delas –, que elas não são apenas regras jurídicas, mas também 

considerações de moralidade e da ordem jurídica internacional228.  

Por sua vez, da combinação de ambas as propostas acima mencionadas, o relator 

especial Waldock, em 1963, propõe o artigo 13.° com a seguinte redação: “1. Um tratado é 

                                    
223 Informação disponível nas páginas oficiais da Organização das Nações Unidas: http://legal.un.org/ilc/ [16.05.2016] e 
http://legal.un.org/ilc/summaries/1_1.shtml [01.09.2016]. 
224 Art. 15.° “[a] treaty, or any of its provisions, is void if its performance involves an act which is illegal under international law and if it is declared 
so to be by the International Court of Juctice [sic]”. Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: 
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1953_v2.pdf&lang=E, Yearbook of the International Law Commission, 
vol. II, 1953, p. 93 [01.09.2016]. 
225 Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: 
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1953_v2.pdf&lang=E, Yearbook of the International Law Commission, 
vol. II, 1953, p. 155 [01.09.2016]. 
226 No artigo 16.° consta ser essencial para a validade de um tratado que ele esteja em conformidade ou não contrarie, e sua execução não 
infrinja, princípios e regras de Direito Internacional de natureza cogente. O artigo 17.° afirma a possibilidade de invalidade dos tratados que 
conflituem com regras imperativas. O artigo 18.° dispõe que um tratado a princípio não será inválido apenas por conflituar com um tratado 
anterior. A invalidade estará presente caso conflitue com tratado anterior cujo conteúdo seja de regras imperativas. O artigo 22.°, que dispõe 
sobre efeitos, no n.° 1, alínea f), menciona um tratado ser inexequível em razão da ilegalidade surgida pelo conflito entre o objeto do tratado e 
regras cogentes de Direito Internacional cogente. Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: 
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1958_v2.pdf&lang=EFS, Yearbook of the International Law 
Commission, vol. II, 1958, pp. 26-28 [01.09.2016]. 
227 Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: 
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1958_v2.pdf&lang=EFS, Yearbook of the International Law 
Commission, vol. II, 1958, p. 40 [01.09.2016]. 
228 “that they involve not only legal rules but considerations of morals and of international legal order”. Informação disponível na página oficial da 
Organização das Nações Unidas: http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1958_v2.pdf&lang=EFS, Yearbook of 
the International Law Commission, vol. II, 1958, p. 41 [01.09.2016]. 
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contrário ao Direito Internacional, e nulo, caso o seu objeto ou a sua execução ocasionem a 

violação de uma regra geral ou princípio de Direito Internacional que tenha o caráter de jus 

cogens. 2. Em particular, um tratado é contrário ao Direito Internacional e nulo se o seu objeto 

ou a sua execução envolvam – (a) o uso ou ameaça da força em contravenção aos princípios da 

Carta das Nações Unidas; (b) qualquer ação ou omissão caracterizada pelo Direito Internacional 

como um crime internacional; ou (c) qualquer ato ou omissão na supressão ou punição dos 

quais cada Estado é obrigado pelo Direito Internacional a cooperar. 3. [...] 4. As previsões deste 

artigo não se aplicam, contudo, a um tratado multilateral geral que ab-rogue ou modifique uma 

regra que tenha o caráter de jus cogens”229. O conteúdo do parágrafo 2.° acabaria por funcionar 

como orientação para a determinação de regras com caráter cogente230. 

É possível notar o acréscimo gradativo de elementos das propostas dos relatores para 

uma definição de jus cogens. São esforços que culminam com o artigo 53.° da Convenção de 

Viena, aprovado pela Conferência de Viena (1968-1969)231, conforme já mencionado. O texto – 

definição e características – do artigo aprovado é idêntico ao dos artigos 37.° e 50.°, presentes 

nas propostas apresentadas por Waldock, em 1963232 e 1966233, respectivamente. No decurso 

dos trabalhos da Conferência de Viena, os representantes de vários dos Estados presentes 

deram também contributos para a definição de jus cogens. Por exemplo, o representante do 

México que este fosse definido como conjunto de normas derivadas de princípios que a 

consciência jurídica da humanidade considera absolutamente essenciais para a convivência na 

comunidade internacional. O representante de Chipre indicou, por sua vez, serem os mais altos 

interesses da comunidade internacional como um todo234. Apesar de poucos Estados terem se 

oposto ao conceito de jus cogens em si, alguns Estados criticaram a imprecisão da previsão, em 

                                    
229 “Art. 13.° - 1. A treaty is contrary to international law and void if its object or its execution involves the infringement of a general rule or principle 
of international law having the character of jus cogens. 2. In particular, a treaty is contrary to international law and void if its object or execution 
involves – (a) the use or threat of force in contravention of the principles of the Charter of the United Nations; (b) any act or omission 
characterized by international law as an international crime; or (c) any act or omission in the suppression or punishment of which every State is 
required by international law to co-operate. 3. [...] 4. The provisions of this article do not apply, however, to a general multilateral treaty which 
abrogates or modifies a rule having the character of jus cogens”. Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: 
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1963_v2.pdf&lang=EFS, Yearbook of the International Law 
Commission, vol. II, 1963, p. 52 [01.09.2016]. 
230 Cf. Oliver DÖRR e Kirsten SCHMALENBACH, Vienna Convention on the Law of Treaties, op. cit., p. 902. 
231 Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: http://legal.un.org/diplomaticconferences/lawoftreaties-
1969/vol/english/confdocs.pdf, United Nations Conference on the Law of the Treaties: Official Records [01.09.2016].  
232 Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: 
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1963_v2.pdf&lang=EFS, Yearbook of the International Law 
Commission, vol. II, 1963, p. 198 [01.09.2016]. 
233 Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: 
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1966_v2.pdf&lang=EFS, Yearbook of the International Law 
Commission, vol. II, 1966, p. 247 [01.09.2016]. 
234 Cf. Oliver DÖRR e Kirsten SCHMALENBACH, Vienna Convention on the Law of Treaties, op. cit., p. 905. 
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especial quanto à falta de clareza sobre o que constitui jus cogens235. Ainda assim, prevalece 

expressiva a aceitação da figura do jus cogens, reconhecida na Convenção de Viena, tendo esta 

sido aprovada por 87 votos a favor, 8 votos contra e 12 abstenções236. 

Importa referir, para além disso, que os termos em que o conceito (não) foi definido 

resultaram de uma opção da Comissão de Direito Internacional, que quis prever apenas os 

termos gerais da figura do jus cogens, deixando o seu conteúdo para ser trabalhado e 

desenvolvido pela prática dos Estados e pela jurisprudência dos Tribunais internacionais237. 

No que tange à jurisprudência dos Tribunais internacionais, quanto ao contributo do 

Tribunal Internacional de Justiça, cumpre salientar o papel bastante modesto na determinação e 

aplicação da definição. Desde a previsão expressa da figura do jus cogens na Convenção de 

Viena, este Tribunal, apesar de ter se manifestado, diga-se, em poucos casos238, pela existência 

de normas hierarquicamente superiores no Direito Internacional, acabou por reconhecer apenas 

em 2006, mediante o uso expresso do termo jus cogens, a existência de direito imperativo239. 

Entretanto, não traz propriamente elementos que contribuam para uma definição da figura em 

análise. Vale a pena referir, a este respeito, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

(Corte IDH), como órgão jurisdicional internacional regional, tem ido mais longe nos esforços 

pela descoberta das normas imperativas240. A sua jurisprudência é abundante na referência à 

figura do jus cogens, sendo o Tribunal mais ativo na consolidação desta noção no Direito 

Internacional, ainda que não trate propriamente da definição241.  

                                    
235 Estados que se opuseram ao conceito de jus cogens: Turquia e Suíça. Estados que criticaram a previsão sobre o jus cogens: Austrália, Áustria, 
Bélgica, França, Japão, Madagascar, Mônaco, Noruega, Reino Unido e Suécia. Cf. Oliver DÖRR e Kirsten SCHMALENBACH, Vienna Convention 
on the Law of Treaties, op. cit., p. 905. 
236 Cf. Oliver DÖRR e Kirsten SCHMALENBACH, Vienna Convention on the Law of Treaties, op. cit., p. 907. 
237 “The Commission considered the right course to be to provide in general terms that a treaty is void if it conflicts with a rule of jus cogens and to 
leave the full content of this rule to be worked out in State practice and in the jurisprudence of international tribunals”. Informação disponível na 
página oficial da Organização das Nações Unidas: http://legal.un.org/diplomaticconferences/lawoftreaties-1969/vol/english/confdocs.pdf, 
United Nations Conference on the Law of Treaties: Official Records, pp. 67-68 [01.09.2016]. Para Sztucki, incumbir à jurisprudência 
internacional e à prática dos Estados o desenvolvimento da definição de jus cogens não resolveria a questão, na medida em que não 
necessariamente refletem o ponto de vista da comunidade internacional. Cf. Jerzy SZTUCKI, Jus Cogens and the Vienna Convention on the Law 
of Treaties, op. cit., p. 101. 
238 Por exemplo, o parecer no caso “Reservas à Convenção de Genocídio” (1951), bem como nos acórdãos dos casos “Barcelona Traction” 
(1970)  e “Pessoal diplomático e consular dos Estados Unidos em Teerã” (1980), anteriormente mencionados, referidos supra nas notas 210, 
211 e 212. 
239 Num processo desencadeado por queixa da República Democrática do Congo contra o Ruanda (2002). O Ruanda teria cometido, no território 
congolês, atos correspondentes a violações maciças, graves e flagrantes de direitos humanos e de Direito Internacional Humanitário. Um dos 
pontos constantes do julgamento proferido pelo TIJ refere-se à reserva feita por Ruanda quanto à Convenção de Prevenção e Repressão ao 
Genocídio. O TIJ, em sua fundamentação, no que diz respeito ao reconhecimento da sua jurisdição para análise do caso, acaba por reconhecer 
expressamente que a proibição do genocídio é uma norma jus cogens. Apesar disso, afirma que este fato não é por si só fundamento para a 
caracterização da jurisdição do tribunal para a análise da disputa submetida à sua avaliação. Acórdão de 03 de Fevereiro de 2006, no caso 
“Atividades Armadas no território do Congo”, disponível em http://www.icj-cij.org/docket/files/126/10435.pdf, p. 32 [02.09.2016].  
240 Cf. Catherine MAIA, “A contribuição do juiz internacional a noção de direito imperativo na ordem jurídica internacional: analise comparada da 
jurisprudência da corte internacional de justiça e da corte interamericana de direitos humanos (parte 1)”, s/d, texto disponível em 
http://www.cedin.com.br/wp-content/uploads/2014/05/A-Contribui%C3%A7%C3%A3o-do-Juiz-Internacional-%C3%A0-No%C3%A7%C3%A3o-de-
Direito-Imperativo-na-Ordem-Jur%C3%ADdica-Internacional-An%C3%A1lise-Comparada-da-Jurisprud%C3%AAncia-da-Corte-Interamericana-de-
Direitos-Humanos-Parte-1.pdf, p. 9 [02.09.2016]. 
241 O caso “Aloeboetoe y otros vs. Surinam” (1993) é o primeiro momento em que a Corte IDH usa expressamente em um de seus acórdãos o 
termo jus cogens. O litígio tratava de um acordo do século XVIII por meio do qual eram organizadas práticas escravagistas. A questão era saber 



 

 
49 

A doutrina, quando da análise da figura do jus cogens nos termos da Convenção de 

Viena, é unânime em destacar a dificuldade encontrada para a elaboração de uma definição de 

jus cogens. A definição constante da Convenção seria, à primeira vista, redundante e este 

mesmo documento teria se concentrado tão somente na função do jus cogens – nulidade de 

qualquer tratado em conflito com uma dessas normas –, sem adentrar a questão do seu 

conteúdo242. 

Os contributos doutrinários geralmente se limitam a estabelecer uma relação necessária 

das normas imperativas com as normas inderrogáveis243. Neste sentido, Jete Jane Fiorati afirma, 

quanto à relação das normas imperativas com as normas dispositivas, “[a] diferença entre 

ambas é a derrogabilidade dos preceitos: as normas jus dispositivum são derrogáveis pelos 

acordos particulares enquanto as normas de jus cogens não permitem qualquer derrogação por 

estarem vinculadas aos fundamentos jurídicos da ordem internacional que, de forma alguma, 

podem ser contrariados”244. Jorge Miranda, por sua vez, indica que a doutrina geralmente 

menciona a figura do jus cogens relacionando-a com princípios imperativos, mas esta noção 

estaria incompleta, na medida em que a obrigatoriedade em si é uma característica das regras 

jurídicas em geral245. Para o autor, o elemento diferenciador estaria no fato de as normas 

cogentes se caracterizarem por estar além da vontade ou do acordo de vontade dos sujeitos de 

Direito Internacional. Seriam, portanto, princípios que “desempenham uma função eminente no 

confronto de todos os outros princípios e regras; e que têm uma força jurídica própria, com os 

                                                                                                       
se o acordo correspondia à acepção jurídica de um tratado internacional. A Corte IDH limitou-se a observar que mesmo que tal acordo pudesse 
ser qualificado como um tratado internacional seria nulo por violar jus cogens superveniens, logo, não podendo ser invocado em tribunal. A Corte 
IDH, portanto, incidentalmente, reconheceu a proibição da escravatura como uma norma imperativa. Acórdão de 10 de Setembro de 1993, no 
caso “Aloeboetoe y otros vs. Surinam”, disponível em http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_15_esp.pdf, p. 15 [03.09.2016]. 
Muitos são os casos subsequentes em que a Corte IDH decide pelo caráter cogente de normas. Mencionam-se apenas dois para, brevemente, 
ilustrar o desempenho da Corte IDH, que será mais bem explorado aquando da análise das normas cogentes aceitas de maneira menos 
controversa pela comunidade internacional: “Maritza Urrutia vs. Guatemala” em que é reconhecido o caráter cogente da proibição da tortura. 
Acórdão de 27 de Novembro de 2003, no caso “Maritza Urrutia vs. Guatemala”, disponível em 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_103_esp.pdf, p. 92 [03.09.2016]; “Goiburú y otros vs. Paraguai” em que, pela primeira 
vez, são reconhecidos como direitos imperativos, a proibição dos desaparecimentos forçados de pessoas e o dever de investigar tais 
desaparecimentos e de punir os responsáveis. Acórdão de 22 de Setembro de 2006, no caso “Goiburú y otros vs. Paraguai”, disponível em 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_153_ing.pdf, p. 63 [03.09.2016]. 
242 Catherine Maia ainda assevera “[o]ra, ao afirmar a inderrogabilidade das regras imperativas sob pena de nulidade absoluta (ou seja uma 
nulidade incapaz de ser coberta pelo assentimento das partes ao acordo) e ab initio (ou ex tunc), e ao indicar que elas só podem ser alteradas 
por regras de mesmo caráter, este artigo apenas descreve a natureza de tais regras, sem fornecer os seus critérios de identificação”. Cf. 
Catherine MAIA, “A contribuição do juiz internacional a noção de direito imperativo na ordem jurídica internacional: analise comparada da 
jurisprudência da corte internacional de justiça e da corte interamericana de direitos humanos (parte 1)”, s/d, texto disponível em: 
http://www.cedin.com.br/wp-content/uploads/2014/05/A-Contribui%C3%A7%C3%A3o-do-Juiz-Internacional-%C3%A0-No%C3%A7%C3%A3o-de-
Direito-Imperativo-na-Ordem-Jur%C3%ADdica-Internacional-An%C3%A1lise-Comparada-da-Jurisprud%C3%AAncia-da-Corte-Interamericana-de-
Direitos-Humanos-Parte-1.pdf, p. 2 [01.09.2016]. 
243 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., p. 190. 
244 Cf. Jete Jane FIORATI, Jus Cogens: As normas imperativas de Direito Internacional Público como modalidade extintiva dos tratados 
internacionais, op. cit., p. 48. 
245 Fiorati compartilha deste entendimento ao afirmar que tanto as regras derivadas do jus cogens como do jus dispositivum são obrigatórias, 
informando que a derrogabilidade seria o elemento diferenciador, conforme acima indicado. Cf. Jete Jane FIORATI, Jus Cogens: As normas 
imperativas de Direito Internacional Público como modalidade extintiva dos tratados internacionais, op.cit., p. 48. 
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inerentes efeitos na subsistência de normas e atos contrários”246. Para Jorge Bacelar Gouveia, as 

disposições da Convenção de Viena pouco ou nada ajudam, na medida em que, ao indicarem o 

jus cogens como normas do Direito Internacional imperativo, dotadas de generalidade, atinentes 

à comunidade em seu conjunto, falham em fornecer elementos sobre o conteúdo de tais 

normas. Estas características, em verdade, induziriam à assimilação do jus cogens ao Direito 

Internacional geral ou comum, por este se identificar com a parcela do Direito Internacional que 

tem a maior abrangência subjetiva. Entretanto, para o autor, desenvolver este raciocínio seria 

confundir aspectos do âmbito subjetivo de aplicação das normas com os aspectos materiais do 

respectivo conteúdo. E a construção subjetiva das normas imperativas se realizaria mediante 

normas e princípios que contivessem os grandes valores da sociedade internacional, impostos, 

involuntariamente, à conduta dos membros desta247. 

Muitas são as críticas à definição do jus cogens estabelecida pela Comissão de Direito 

Internacional, conforme acima tratado. Contudo, é a definição consagrada no artigo 53.° da 

Convenção de Viena e por meio da qual se depreendem três características essenciais do jus 

cogens: a universalidade, a imperatividade e a inderrogabilidade. 

2. As características essenciais do jus cogens: imperatividade, universalidade e inderrogabilidade 

A imperatividade consta do trecho do artigo 53.° da Convenção de Viena, acima 

transcrito, onde se vê “é nulo todo o tratado que, no momento da sua conclusão, seja 

incompatível com uma norma imperativa”. Essa característica é descrita como a imposição das 

normas cogentes aos Estados, de modo limitador à autonomia da vontade destes. Por esta 

característica fica vedada qualquer derrogação – a imperatividade encontra sua outra face na 

inderrogabilidade248 – de disposições de normas cogentes por acordo entre os Estados249. Na 

hipótese de serem praticados atos pelos Estados, ou quaisquer outros sujeitos de Direito 

Internacional, que violem normas cogentes, estes atos serão nulos250. Esta característica justifica-

se, na medida em que as normas cogentes ultrapassam a proteção dos interesses individuais 

dos Estados e ao mesmo tempo, objetivam a proteção do Estado contra as suas próprias 

fraquezas e contra as desigualdades no bargain power, além de serem um conjunto de normas 

                                    
246 Cf. Jorge MIRANDA, Curso de Direito Internacional Público, op. cit., p. 117.  
247 Cf. Jorge Bacelar GOUVEIA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., pp. 196-197. 
248 Cf. Jete Jane FIORATI, Jus Cogens: As normas imperativas de Direito Internacional Público como modalidade extintiva dos tratados 
internacionais, op. cit., p. 86. 
249 Numa comparação entre normas imperativas e normas dispositivas, Orakhelashvili menciona “[t]he rules of jus cogens have to apply whatever 
the will and attitude of States”. Cf. Alexander ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, op. cit., p. 8. 
250 Cf. Wladimir BRITO, Contributo para o estudo do ius cogens internacional, Braga, Universidade do Minho, 1996, p. 193. 
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de grande importância para a comunidade internacional, a qual corre grave risco caso estas 

normas não sejam observadas e aplicadas251. 

A universalidade é, por sua vez, um elemento analisado com base no mesmo dispositivo 

convencional que define jus cogens como uma norma “aceite e reconhecida pela comunidade 

internacional dos Estados no seu conjunto”. São normas resultantes do sentimento de certos 

valores essencialmente humanos e universais sendo primordial o respeito e a salvaguarda destes 

valores para a manutenção da comunidade internacional252. 

Sobre a exigência envolvendo a aceitação e o reconhecimento pela comunidade 

internacional de Estados como um todo (“as a whole”), necessário esclarecer o que se entende 

por esta noção de comunidade, na medida em que o alcance dessa noção é uma questão 

levantada por muitos estudiosos253. Encontramos explicação na primeira sessão da Conferência 

de Viena sobre o Direito dos Tratados, realizada em 1968, onde Yassen, Presidente do Comitê 

de Redação, explicou que ao inserir as palavras “como um todo” no artigo 50.°, o intuito do 

Comitê era destacar não ser exigido que uma regra fosse aceita e reconhecida como cogente por 

todos os Estados. Seria suficiente que uma grande maioria de Estados o fizesse; o que 

significaria que, se um Estado isoladamente recusasse aceitar o caráter cogente de uma regra 

ou se fosse apoiado por um pequeno número de Estados, a aceitação e o reconhecimento do 

caráter cogente de uma regra pela comunidade internacional não seria afetada 254. Ou seja, a 

unanimidade não é uma exigência, o que igualmente já está assente na doutrina, pois poderia 

levar ao absurdo de um único Estado impedir formação de uma norma jus cogens255. Todavia, 

denominações como “como um todo”, “grande maioria” ou “pequeno conjunto de Estados” 

também suscitaram uma variedade de interpretações. Um dos questionamentos, sob um ponto 

de vista numérico, por um membro da então URSS na Comissão de Direito Internacional 

destacou parecer claro que apenas cinco Estados não poderiam, por seu acordo, representar a 

comunidade internacional como um todo e estabelecerem uma norma cogente. Mas, cinco 

Estados poderiam impedir a formação de uma norma cogente? Ainda, isto mudaria caso os 

cinco Estados correspondessem às grandes potências internacionais? Para Sztucki, caso 

                                    
251 Cf. João Grandino RODAS, “Jus Cogens em Direito Internacional”, 1974, p. 128, texto disponível em  
www.revistas.usp.br/rfdusp/article/download/66736/69346 [05.08.2015] e Wladimir BRITO, Contributo para o estudo do ius cogens 
internacional, op. cit., p. 193. 
252 Cf. Wladimir BRITO, Contributo para o estudo do ius cogens internacional, op. cit., p. 194. 
253 Cf. Jerzy SZTUCKI, Jus Cogens and the Vienna Convention on the Law of Treaties, op. cit., pp. 97-100 e Joaquim da Silva CUNHA e Maria da 
Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op.cit., p 349. 
254 Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: http://legal.un.org/diplomaticconferences/lawoftreaties-
1969/vol/english/1st_sess.pdf, p. 472 [04.09.2016]. 
255 Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., p. 293. 
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houvesse a necessidade de uma resposta a uma situação prática dessas, a resposta residiria 

num aspecto político256.  

De todo o modo, o importante é termos em conta que apenas alguns sujeitos de Direito 

Internacional não podem acordar pelo surgimento de normas cogentes, bem como não podem 

vetar um entendimento representado pela maioria dos Estados quanto à aceitação e 

reconhecimento de uma norma cogente257. A maioria numérica dos Estados que compõem a 

comunidade internacional imporia, portanto, à minoria que não aceitou determinada norma 

como cogente258. Contudo, para além da aceitação pela comunidade internacional em sua 

maioria, as normas de Direito Internacional geral, onde se enquadra o jus cogens, devem estar 

relacionadas com a ideia de consciência jurídica universal259. 

No que tange à universalidade, ainda é objeto de análise o processo de aceitação e de 

reconhecimento, pela comunidade internacional como um todo, de certas regras de Direito 

Internacional como jus cogens. Autores questionam se o processo ocorreria por uma expressiva 

adesão a um tratado, por uma prática geral aceita como lei – nos termos do artigo 38.°, n.° 

1.°, b), do ETIJ – ou por uma aceitação costumeira de uma norma gerada por um tratado 

multilateral – nos termos do artigo 38.° da Convenção de Viena, 1969260. Ou seja, as normas de 

jus cogens são de natureza costumeira ou convencional, ou de ambas?261 

Para Jorge Miranda, é possível aventar linhas de orientação com base em textos 

internacionais e na própria construção jurídica. A revelação do jus cogens, em razão da exigência 

da aceitação e reconhecimento nos termos da Convenção de Viena, implicaria, portanto, 

considerar as fontes mais próximas de um âmbito universal ou quase universal262. Desse modo, o 

costume internacional geral viria seguido dos tratados multilaterais gerais, como a Carta das 

Nações Unidas, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, e os tratados 

sobre direitos humanos. Indica, ainda, as resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas e 

                                    
256 Cf. Jerzy SZTUCKI, Jus Cogens and the Vienna Convention on the Law of Treaties, op. cit., p. 99.  
257 Cf. Rafael NIETO-NAVIA, “International peremptory norms (jus cogens) and international humanitarian law”, 2001, p. 11, texto disponível em 
http://www.iccnow.org/documents/WritingColombiaEng.pdf [05.09.2016]. 
258 Cf. Jete Jane FIORATI, Jus Cogens: As normas imperativas de Direito Internacional Público como modalidade extintiva dos tratados 
internacionais, op.cit., pp. 88-89. 
259 A consciência jurídica universal é despertada na busca pela reconceitualização das bases do Direito Internacional, haja vista as sucessivas 
atrocidades vividas pela humanidade no século XX. Esta consciência seria a fonte material última de todo o Direito, baseada na necessidade de 
realização do bem comum e da justiça. A própria dinâmica da vida internacional contemporânea, movida pela consciência jurídica universal, 
afasta a compreensão de que as relações internacionais são regidas inteiramente pela vontade dos Estados. Ainda, é a consciência jurídica 
universal que responderia ao problema dos fundamentos e da validade das normas do Direito Internacional geral. Cf. Antônio Augusto Cançado 
TRINDADE, A Humanização do Direito Internacional, op. cit., pp. 27-28. 
260  Cf. Jerzy SZTUCKI, Jus Cogens and the Vienna Convention on the Law of Treaties, op. cit., p. 100. 
261 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op.cit., p. 349; Jorge MIRANDA, 
Curso de Direito Internacional Público, op. cit., p. 119 e Wladimir BRITO, Contributo para o estudo do ius cogens internacional, op. cit., p. 194-
195. 
262 Cf. Jorge MIRANDA, Curso de Direito Internacional Público, op. cit., p. 122. 
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a jurisprudência dos Tribunais de proteção de direitos humanos e dos Tribunais internacionais 

instituídos nos últimos anos. O autor chega a destacar não se tratar de um afastamento do jus 

cogens do Direito Natural – o autor é adepto de um Direito Natural Internacional –, explicando, 

entretanto, que o que tem de ser é Direito Natural positivado por meio das manifestações de 

vontade jurídico-internacionais mencionadas. Quanto aos princípios, no próprio preâmbulo da 

Convenção de Viena, de 1969, constaria referência a princípios de Direito Internacional, não 

havendo dúvidas sobre o alcance universal destes. 

Wladimir Brito, por sua vez, destaca que o entendimento de boa parte da doutrina é 

construído na ideia de universalidade indicada por Francisco Vitoria. Esta ideia seria a 

consequência para a concepção da origem costumeira das normas jus cogens, sendo estas, 

portanto, normas costumeiras ou princípios gerais de Direito – normas ou princípios do Direito 

Internacional geral. O autor assinala, desse modo, que “[a] universalidade aparece assim ligada 

a uma origem costumeira por se entender que só o Direito Internacional Geral é capaz de 

explicar a formação e a existência de um acordo unânime, produtor de normas jurídico-

internacionais aplicáveis – e aceites – por todos os Estados”263. Acerca da criação de jus cogens 

pela via do tratado, Brito destaca a aceitação da doutrina desta possibilidade, na medida em que 

é admitida a existência de, pelo menos, um tratado praticamente universal, qual seja, a Carta 

das Nações Unidas, onde foram estabelecidas diversas normas cogentes, resultando na 

codificação de premissas fundamentais da ordem jurídica internacional264. Ocorre que há autores 

contrários a esse entendimento, em razão de as normas cogentes serem fundadas em valores 

de reconhecimento e aceitação universais, estando presente um ânimo de resguardo destes 

valores independentemente da existência de qualquer tratado. Assim, um tratado só poderia 

criar jus cogens quando codificasse uma regra costumeira265. 

Além disso, se depreende de manifestações do Tribunal Internacional de Justiça a 

origem costumeira do jus cogens. É possível constatar este posicionamento por meio da decisão 

proferida no caso “Atividades Militares e Paramilitares na e contra a Nicarágua” (1986)266, em 

que o TIJ reconhece o caráter costumeiro do princípio da proibição do uso da força. O parecer 

na opinião consultiva no caso “Declaração Unilateral de Independência do Kosovo” (2010)267 é 

                                    
263 Cf. Wladimir BRITO, Contributo para o estudo do ius cogens internacional, op. cit., p. 194. 
264 Cf. Wladimir BRITO, Contributo para o estudo do ius cogens internacional, op. cit., p. 195. 
265 Julio BARBERIS apud Wladimir BRITO, Contributo para o estudo do ius cogens internacional, op.cit., p. 195. 
266 Acórdão de 27 de Junho de 1986, no caso “Atividades Militares e Paramilitares na e contra a Nicarágua”, disponível em http://www.icj-
cij.org/docket/files/70/6503.pdf, pp. 98 e 100 [17.09.2016]. 
267 Parecer de 22 de Julho de 2010, no caso “Declaração Unilateral de Independência do Kosovo e o Direito Internacional”, disponível em 
http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15987.pdf, pp. 437-438 [18.09.2016]. 
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outro exemplo. O TIJ, instado a se manifestar sobre a declaração unilateral de independência do 

Kosovo, afirma que na decisão do caso “Atividades Militares e Paramilitares na e contra a 

Nicarágua”, foi reconhecido o caráter costumeiro do princípio de que os Estados devem se 

abster, em suas relações internacionais, da ameaça ou uso da força contra a integridade 

territorial ou independência política de qualquer Estado. Com base neste entendimento, o 

Tribunal afirmou que a ilegalidade das declarações unilaterais de independência não estaria 

ligada com o caráter unilateral. A ilegalidade estaria relacionada com o uso ilegal da força ou em 

virtude da violação de outras normas de Direito Internacional geral, em particular as de jus 

cogens. 

Um último ponto que merece ser analisado a propósito da caraterística de 

universalidade é a eventual possibilidade da existência de jus cogens regional. A corrente 

doutrinária que nega esta possibilidade se baseia no entendimento de que as normas jus cogens 

expressam interesses comuns da comunidade internacional ou, ainda, que refletem uma 

prescrição ética de reconhecimento universal. Para além disso, quanto à criação do jus cogens, 

esta ultrapassaria a vontade individualizada dos Estados, participando toda a comunidade 

internacional de um processo coletivo268.  

A corrente doutrinária que defende a existência de normas jus cogens regionais, por sua 

vez, destaca que, apesar de a Convenção de Viena de 1969 não tratar desta figura, na medida 

em que o documento aspira a universalidade de participação – pretendendo codificar Direito 

Internacional universal e não regional269 –, não impede a existência de jus cogens regional270. 

Ainda que a vigência do jus cogens não possa depender da vontade de um ou alguns Estados, 

isso não significa que deva ser necessariamente universal271. Desse modo, Correia Baptista chega 

a asseverar a existência efetiva de normas de jus cogens regionais, consubstanciadas em 

determinadas normas costumeiras de vigência limitada a determinados Estados. O jus cogens 

regional estaria relacionado com a cultura jurídica comum a alguns Estados, não se tratando da 

designação de um conjunto de normas vigentes numa determinada localização geográfica272. De 

                                    
268 Michel VIRALLY apud Wladimir BRITO, Contributo para o estudo do ius cogens internacional, op. cit., p. 195. 
269 Cf. Eduardo Correia BAPTISTA, Ius Cogens em Direito Internacional, op.cit., p. 390. Os artigos 81.° e 83.° da Convenção de Viena remetem à 
universalidade mencionada pelo autor. O autor também menciona os artigos 82.° e 84.° da Convenção de Viena de 1986, a qual é pouco 
mencionada nesta investigação em razão de a datada de 1969 ser a mais tratada pelos estudiosos. A Convenção de Viena de 1986 trata dos 
mesmos assuntos, mas é voltada para o Direito dos Tratados entre Estados e Organizações internacionais e entre Organizações internacionais, 
conforme referido na citação n.° 35. Texto da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (1969) disponível na página oficial do Gabinete 
de Documentação e Direito Comparado: http://www.gddc.pt/siii/docs/rar67-2003.pdf [18.09.2016]. 
270 É igualmente mencionada a possibilidade de jus cogens inter partes, vinculando um grupo de Estados. Cf. Oliver DÖRR e Kirsten 
SCHMALENBACH, Vienna Convention on the Law of Treaties, op. cit., p. 940.  
271 Cf. Eduardo Correia BAPTISTA, Ius Cogens em Direito Internacional, op.cit., p. 389. 
272 Cf. Eduardo Correia BAPTISTA, Ius Cogens em Direito Internacional, op.cit., p. 389. 
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qualquer forma, esta corrente pontua a necessidade de o jus cogens regional respeitar o jus 

cogens universal, tendo o jus cogens regional de ser sempre constituído por normas que 

ampliem as normas cogentes universais, nomeadamente no âmbito dos direitos humanos. Isto 

porque, salvo quanto à esfera de aplicação, as normas jus cogens regionais não se distinguiriam 

das normas jus cogens universais273. A universalidade é concebida, portanto, de maneira a que 

não impeça a formação e a subsistência de jus cogens regional274. 

O reconhecimento da existência de um jus cogens regional não parece, portanto, 

enfraquecer a universalidade prevista pela Convenção de Viena como uma das características do 

jus cogens. O estabelecimento de normas cogentes em âmbitos regionais, pelo contrário, 

reafirma determinados valores fundamentais da comunidade internacional para situações 

pontuais em determinadas regiões. É o caso, por exemplo, da atuação da Corte IDH, com 

relação aos desaparecimentos forçados, detenções e execuções arbitrárias nos períodos 

ditatoriais e autoritários ocorridos em muitos países da América Latina. A Corte IDH, recorrendo 

ao jus cogens, acaba por estabelecer normas e princípios cogentes para coibir atos arbitrários 

dos Estados e fomentar a luta contra a impunidade e, desse modo, também reafirma aos 

Estados a importância do respeito pelos direitos humanos. 

A última característica é a inderrogabilidade, constante do trecho convencional que 

assevera “norma cuja derrogação não é permitida”. Para alguns autores, trata-se de uma 

característica self-evident, já que o efeito destas normas é impossibilitar a existência de qualquer 

forma de acordo contrariando as disposições de normas imperativas, sob pena de nulidade dos 

tratados que conflituem com estas normas275. É uma característica considerada por muitos 

autores, especialmente pelos que negam a existência das normas imperativas, como a essência 

das normas cogentes por entenderem-na como uma dimensão específica da imperatividade de 

tais normas276. Elucida-nos Wladimir Brito que esta concepção da inderrogabilidade se relaciona 

com a problemática envolvendo a eficácia da norma, por assumir a inderrogabilidade como uma 

dimensão da eficácia, ou como um núcleo rígido e praticamente intransponível do caráter 

vinculativo das normas cogentes. Este seria o raciocínio presente no conceito de jus cogens 

elaborado por autores como Julio Barberis, Oppenheim e Verdross e o próprio texto da 

                                    
273 Cf. Eduardo Correia BAPTISTA, Ius Cogens em Direito Internacional, op.cit., p. 390. Pereira e Quadros igualmente admitem o jus cogens 
regional, desde que sempre respeite as regras “para-universais ou gerais de ius cogens”. Cf. André Gonçalves PEREIRA e Fausto de QUADROS, 
Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 282.   
274 Cf. Wladimir BRITO, Contributo para o estudo do ius cogens internacional, op. cit., pp. 195-196. 
275 Cf. Jerzy SZTUCKI, Jus Cogens and the Vienna Convention on the Law of Treaties, op. cit., p. 97. 
276 Cf. Wladimir BRITO, Contributo para o estudo do ius cogens internacional, op. cit., p. 196. 
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Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (artigo 53.°), sendo igualmente esta a ideia 

utilizada para contrapor as normas cogentes e as normas dispositivas277. 

Todavia, Wladimir Brito não compartilha deste entendimento, inclusive indicando ser 

esta compreensão da inderrogabilidade a razão pela qual autores contrariam a possibilidade de 

existência de normas cogentes, na medida em que negam a existência no Direito Internacional 

de normas inderrogáveis pela vontade dos Estados. Sendo assim, em contraposição, defende 

que a inderrogabilidade se situaria no campo da validade temporal (vigência), não sendo uma 

questão de força vinculativa (eficácia) da norma. Remete a inderrogabilidade, portanto, ao 

domínio da validade da norma, em cujo domínio igualmente se encontra a universalidade das 

normas cogentes. A inderrogabilidade assumiria a dimensão temporal da validade das normas 

cogentes, enquanto a universalidade assumiria a dimensão espacial. Deste posicionamento, o 

autor conclui que as normas cogentes não se confundem com as normas inderrogáveis, ainda 

destacando que o problema das normas cogentes não reside na inderrogabilidade, mas na 

imperatividade e universalidade, sendo a imperatividade o elemento que se contrapõe à 

permissividade das normas dispositivas. Ou seja, a essência das normas cogentes está na sua 

imperatividade, a qual impossibilita aos sujeitos de Direito Internacional, por acordo de vontade, 

afastarem a sua aplicação, além de ser igualmente a imperatividade que fere de nulidade 

acordos que contrariem as normas cogentes278. Para o autor, com base nos ensinamentos de 

Miaja de la Muela, as normas cogentes são derrogáveis como qualquer norma imperativa do 

Direito interno dos Estados, bastando haver um processo derrogatório/abrogatório nos mesmos 

termos do processo criador da norma. O próprio artigo 53.° da Convenção de Viena é indicado 

como uma disposição autorizadora da mutabilidade das normas cogentes. Wladimir Brito 

conclui, assim, pela contribuição deste raciocínio para o impedimento da identificação do jus 

cogens com o Direito Natural e de qualquer tentativa de introdução deste Direito no Direito 

Internacional. A inderrogabilidade seria, portanto, um garante temporal da força vinculativa da 

norma, assinalando que na vigência da norma a sua aplicação não pode ser afastada pelas 

partes279. 

Em que pese o importante contributo da explanação acima, posicionamo-nos pelo 

entendimento de que a inderrogabilidade é característica relacionada à impossibilidade de que 

as normas cogentes sejam derrogadas por acordo de vontade entre os Estados. São normas cuja 

                                    
277 Cf. Wladimir BRITO, Contributo para o estudo do ius cogens internacional, op. cit., p. 196. 
278 Cf. Wladimir BRITO, Contributo para o estudo do ius cogens internacional, op. cit., pp. 196-197. 
279 Cf. Wladimir BRITO, Contributo para o estudo do ius cogens internacional, op. cit., pp. 197-198. 
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noção já ultrapassa o âmbito do Direito dos Tratados e, desse modo, reflete valores e princípios 

e tutela interesses fundamentais da comunidade internacional, conforme já mencionado. É a 

base para a construção dos pilares de uma ordem pública internacional e destaca, cada vez 

mais, o novo momento do Direito Internacional, direcionado à proteção da pessoa humana. 

3. Função do jus cogens 

Tendo novamente em conta a definição de jus cogens expressa no artigo 53.° da 

Convenção de Viena, de 1969, a função das normas cogentes, no âmbito do Direito dos 

Tratados, é apresentada servindo para dois parâmetros: aferir validade aos tratados 

internacionais no momento da sua feitura e aferir vigência dos tratados internacionais depois de 

feitos280. Ocorre que a essencialidade da figura do jus cogens para a comunidade internacional é 

recorrentemente abordada no âmbito doutrinário e, desse modo, a noção de jus cogens já 

supera o âmbito do Direito dos Tratados, sendo que “the concept is currently utilized outside its 

original context of the invalidity of treaties among States”281. Essa tendência abrangente das 

normas cogentes faz com que acabem sendo utilizadas, por exemplo, com o intuito de se 

constitucionalizar a ordem jurídica internacional um tanto anárquica282. E a ideia do caráter 

constitucional de uma norma imperativa acaba por se relacionar com a sua substância, esteja 

ela prevista em fontes escrita ou não de Direito. As normas imperativas podem ter o potencial 

para a construção do elemento constitucional em Direito Internacional283. 

A concordância com o âmbito alargado é igualmente sustentada por Cançado Trindade 

ao afirmar que, apesar de as “duas Convenções de Viena sobre Direito dos Tratados (Artigos 53 

e 64) consagrarem a função do jus cogens no domínio próprio do direito dos tratados, parece-

nos uma consequência inelutável da própria existência de normas imperativas do Direito 

Internacional não se limitarem estas às violações resultantes de Tratados, e se estenderem a 

toda e qualquer violação, inclusive as resultantes de toda e qualquer ação e quaisquer atos 

unilaterais do Estado”284. Cabe ainda mencionar, uma vez mais, a ideia de âmbito alargado da 

função do jus cogens, figura esta basilar da noção de Direito Universal da Humanidade (novo 

Direito das Gentes) de Cançado Trindade. O autor afirma, como já visto, ser o reconhecimento 

                                    
280 Cf. Jorge Bacelar GOUVEIA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 195. 
281 Cf. Maurizio RAGAZZI, The Concept of International Obligations Erga Omnes, Oxford, Clarendon Press, 1997, p. 47. 
282 Cf. Oliver DÖRR e Kirsten SCHMALENBACH, Vienna Convention on the Law of Treaties, op. cit., p. 899. 
283 Cf. Alexander ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, op. cit., p. 10. 
284 Cançado TRINDADE apud Antônio Celso Alves PEREIRA, “As normas de jus cogens e os direitos humanos”, s/d, p. 13, texto disponível em 
http://faa.edu.br/revistas/docs/RID/2009/RID_2009_02.pdf [04.05.2016]. 
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dos valores universais que possibilita à comunidade internacional o assentamento e 

desenvolvimento de um Direito Internacional da Humanidade, mais humanizado e ocupando-se 

mais diretamente da identificação e realização de metas comuns superiores, relativas à 

humanidade como um todo285. 

4. Proposta de critério de atribuição da natureza cogente e o conjunto de regras jus cogens 

A Comissão de Direito Internacional, quando dos trabalhos sobre o Direito dos Tratados, 

estabeleceu termos gerais sobre o jus cogens, deixando o conteúdo do conceito para ser 

desenvolvido pela jurisprudência dos Tribunais Internacionais e pela prática dos Estados286. 

Ainda, comunica duas razões pelas quais ficou decidida a não inclusão de exemplos de normas 

cogentes no preceito do artigo 53.°. Primeiro, caso fossem mencionadas algumas situações, 

isso poderia provocar dúvidas quanto ao enquadramento de situações não mencionadas. 

Segundo, a elaboração de uma lista de normas de Direito Internacional com caráter cogente 

poderia ocasionar o estudo prolongado de assuntos que extrapolariam o âmbito dos artigos 

propostos287. Ainda assim, a Comissão elencou alguns exemplos “most obvious and best settled” 

de normas cogentes, de modo a ilustrar o caráter geral e o âmbito de aplicação da regra contida 

no artigo 53.°: um tratado que contemple o uso ilegal da força contrariando os princípios da 

Carta das Nações Unidas; um tratado que contemple a execução de qualquer ato previsto como 

crime pelo Direito Internacional e um tratado que contemple ou seja conivente com a prática de 

atos como comércio de escravos, a pirataria ou o genocídio, sendo que os Estados são 

chamados a cooperar para a supressão dessas situações. Não objetivando limitar o âmbito do 

artigo unicamente a casos que envolvam crimes pelo Direito Internacional, outros exemplos 

foram indicados, como os tratados que violem direitos humanos, o princípio da igualdade 

soberana dos Estados ou o princípio da auto-determinação288. 

As indicações acima, junto do preceito do artigo 53.° da Convenção de Viena, são 

elementos utilizados pela doutrina e pela jurisprudência internacional, as quais vêm contribuindo 

com a construção de um elenco de jus cogens, estabelecendo determinados princípios e normas 

cujo caráter cogente seja aceito de maneira majoritária. 

                                    
285 Cf. Antônio Augusto Cançado TRINDADE, A Humanização do Direito Internacional, op. cit., pp. 17-19. 
286 Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: http://legal.un.org/diplomaticconferences/lawoftreaties-
1969/vol/english/confdocs.pdf, p. 67 [05.09.2016]. 
287 Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: http://legal.un.org/diplomaticconferences/lawoftreaties-
1969/vol/english/confdocs.pdf, p. 68 [05.09.2016]. 
288  Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: http://legal.un.org/diplomaticconferences/lawoftreaties-
1969/vol/english/confdocs.pdf, pp. 67-68 [05.09.2016]. 
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Wladimir Brito apresenta-nos um critério de atribuição do caráter imperativo de normas e 

de princípios, bem como uma classificação das regras jus cogens289. O critério de atribuição da 

imperatividade, baseado nas ideias de Verdross e Barberi, recai sobre o fundamento de que 

assim o serão apenas as normas e os princípios jurídico-internacionais que sejam reconhecidos 

como instrumentos de proteção de valores aceites e reconhecidos de maneira universal, que 

salvaguardem os mais altos interesses da comunidade internacional. E, com base neste critério, 

os autores nomeiam normas e princípios – tenham origem costumeira ou pactual – dotados de 

caráter imperativo, como: a proibição da pirataria, do tráfico de escravos, do genocídio; a livre 

utilização do alto mar, o exercício dos direitos de soberania, os direitos do homem, a proibição 

do uso ou ameaça de uso da força, o princípio da não intervenção, o princípio da 

autodeterminação dos povos, a resolução pacífica de conflitos, o princípio da cooperação, a 

inviolabilidade dos Tratados (princípios da boa-fé e pacta sunt servanda)290. A classificação das 

normas e dos princípios imperativos, por sua vez, teria como critério o interesse específico 

concreto protegido por aquelas normas ou princípios. O elenco dos interesses específicos seria 

disposto da seguinte maneira: interesses e valores da comunidade internacional enquanto tal; 

interesses e direitos fundamentais de cada Estado, individualmente considerados e nas suas 

relações recíprocas, como membros da comunidade internacional; e os direitos fundamentais da 

pessoa humana291. Em seguida, Wladimir Brito propõe o enquadramento das normas e princípios 

imperativos em cinco categorias, nos termos apresentados por Caicedo Perdomo. Na primeira 

categoria estariam as normas imperativas que tratam dos direitos soberanos dos Estados e dos 

povos, enquadrando-se aqui o princípio da igualdade, da integridade territorial, da livre 

determinação dos povos, por exemplo; na segunda categoria, as normas imperativas que tratam 

da manutenção da paz e da segurança internacionais, onde se enquadraria, por exemplo, a 

proibição do uso ou da ameaça do uso da força e a resolução pacífica dos conflitos; na terceira 

categoria, as normas imperativas que tratam da liberdade contratual e da inviolabilidade dos 

tratados – os princípios da pacta sunt servanda e da boa-fé; na quarta categoria, as normas 

imperativas que tratam dos direitos do homem, a proibição do tráfico de escravos, da pirataria, 

do genocídio, da tortura, o respeito pelo direito de asilo, pela liberdade do ensino, de reunião, e 

religiosa, bem como a igualdade de direitos; e na quinta categoria, as normas imperativas que 

tratam do uso do espaço terrestre e ultraterrestre pertencente à comunidade internacional – alto 

                                    
289 Cf. Wladimir BRITO, Contributo para o Estudo do Ius Cogens Internacional, op. cit., pp. 215-217. 
290 Alfred VERDROSS e Julio BARBERIS apud Wladimir BRITO, Contributo para o Estudo do Ius Cogens Internacional, op. cit., p. 216. 
291 Cf. Wladimir BRITO, Contributo para o Estudo do Ius Cogens Internacional, op. cit., pp. 216-217. 
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mar, patrimônio comum da humanidade, espaço extra-atmosférico. Necessário destacar que 

quanto à classificação de Perdomo, Wladimir Brito ainda propõe o alargamento de duas 

categorias. Acrescenta à segunda categoria os princípios fundamentais referentes ao direito 

diplomático e consular, à cooperação e à boa vizinhança; e à quarta categoria acrescenta a 

proibição dos tratamentos desumanos, da discriminação racial e todos os direitos e liberdades 

consagrados na Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

Estes são os critérios pelos quais Wladimir Brito entende ser possível determinar, de 

modo minimamente uniforme e rigoroso, as normas e princípios que devem ser aceites, e 

devidamente classificados, como jus cogens no Direito Internacional. Indica serem normas e 

princípios relativos aos direitos soberanos e à manutenção da paz e segurança internacionais, 

constituindo, por isso, um núcleo específico de normas imperativas do Direito Internacional de 

cooperação, impondo-se aos Estados por protegerem valores fundamentais de toda a 

comunidade internacional e interesses essenciais de cada Estado individualmente considerado, 

representando fatores mínimos e indispensáveis à boa vizinhança e cooperação internacionais292. 

Para Jorge Miranda, dentre os princípios de Direito Internacional geral estão os 

princípios chamados de jus cogens293. O autor apresenta uma proposta de identificação do jus 

cogens com base em fontes que se aproximem de uma dimensão universal ou quase universal, 

conforme anteriormente apresentado. Desse modo, Miranda baseia-se em princípios constantes 

do preâmbulo da Convenção de Viena, de 1969 – princípios do livre consentimento e da boa-fé e 

a regra pacta sunt servanda, tidos como universalmente reconhecidos; da cooperação pacífica 

entre os Estados, da solução pacífica dos conflitos, da igualdade e do direito dos povos de 

disporem de si próprios, da igualdade soberana e da independência dos Estados, da não 

ingerência nos assuntos internos, da proibição da ameaça e do emprego da força, e do respeito 

universal e efetivo dos direitos do homem e das liberdades fundamentais – e do preceito do 

artigo 52.° da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados294; do preâmbulo e do artigo 2.° 

da Carta das Nações Unidas295; e na ênfase à igualdade de todos os seres humanos, e no 

                                    
292 Cf. Wladimir BRITO, Contributo para o estudo do ius cogens internacional, op. cit., p. 218. Para aprofundamento, o autor discorre sobre o 
sentido e a extensão das normas e princípios cogentes: relativos aos direitos soberanos dos Estados, à igualdade soberana dos Estados e à 
integridade territorial dos Estados e da não ingerência. Cf. Wladimir BRITO, Contributo para o estudo do ius cogens internacional, op. cit., pp. 
218-234. 
293 Cf. Jorge MIRANDA, Curso de Direito Internacional Público, op. cit., p. 117. 
294 “Art. 52.° - É nulo todo o tratado cuja conclusão tenha sido obtida pela ameaça ou pelo emprego da força, em violação dos princípios de 
direito internacional consignados na Carta das Nações Unidas”. Informação disponível na página oficial do Gabinete de Documentação e Direito 
Comparado: http://www.gddc.pt/siii/docs/rar67-2003.pdf [12.09.2016]. 
295 “[a] reafirmar a nossa fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos 
homens e das mulheres, assim como das nações, grandes e pequenas”. “Art. 2.° - A Organização e os seus membros, para a realização dos 
objectivos mencionados no artigo 1, agirão de acordo com os seguintes princípios: 1) A Organização é baseada no princípio da igualdade 
soberana de todos os seus membros; 2) Os membros da Organização, a fim de assegurarem a todos em geral os direitos e vantagens resultantes 
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preceito do artigo 1.° da Declaração Universal dos Direitos do Homem296. Frise-se que os 

princípios do preâmbulo da Convenção de Viena coincidem com os princípios enunciados no 

artigo 2.° da Carta das Nações Unidas. 

O quadro de princípios jus cogens apresentado por Jorge Miranda reside em quatro 

categorias: (i) a dos princípios referentes à comunidade internacional como um todo – princípio 

da cooperação, da resolução pacífica dos conflitos, do acesso aos benefícios do patrimônio 

comum da humanidade, da liberdade dos mares –; (ii) a dos princípios referentes às obrigações 

dos sujeitos de Direito Internacional – princípio do livre consentimento, da reciprocidade de 

interesses e da equivalência das relações contratuais, da publicidade dos tratados, do pacta sunt 

servanda, da boa-fé, da responsabilidade por atos ilícitos –; (iii) a dos princípios referentes às 

relações entre os Estados – princípio da igualdade jurídica dos Estados, do respeito da 

integridade territorial, da não interferência nos assuntos internos dos outros Estados, da legítima 

defesa contra a agressão, da continuidade do Estado – e (iv) a dos princípios referentes à pessoa 

humana – princípio da igual dignidade de todas as mulheres e homens, da proibição da 

escravatura, do tráfico de seres humanos e de práticas semelhantes, da proibição do racismo, 

da proteção das vítimas de guerras e conflitos, da garantia dos direitos enunciados no artigo 4.° 

do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (direito à vida, à integridade física e moral das 

pessoas, ao reconhecimento da personalidade jurídica, à liberdade de pensamento, consciência 

e religião, à não retroatividade da lei penal e a proibição da prisão perpétua)297. 

 Em contrapartida, há autores que se posicionam pela primazia de normas e princípios 

cogentes que se destinam à tutela da pessoa humana, seja individualmente, seja 

coletivamente298. A proteção de valores humanitários, em sentido lato, seria o fundamento 

                                                                                                       
da sua qualidade de membros, deverão cumprir de boa fé as obrigações por eles assumidas em conformidade com a presente carta; 3) Os 
membros da Organização deverão resolver as suas controvérsias internacionais por meios pacíficos, de modo a que a paz e a segurança 
internacionais, bem como a justiça, não sejam ameaçadas; 4) Os membros deverão abster-se nas suas relações internacionais de recorrer à 
ameaça ou ao uso da força, quer que seja contra a integridade territorial ou a independência política de um Estado, quer seja de qualquer outro 
modo incompatível com os objectivos das Nações Unidas; 5) Os membros da Organização dar-lhe-ão toda a assistência em qualquer acção que 
ela empreender em conformidade com a presente Carta e se absterão de dar assistência a qualquer Estado contra o qual ela agir de modo 
preventivo ou coercitivo; 6) A Organização fará com que os Estados que não são membros das Nações Unidas ajam de acordo com esses 
princípios em tudo quanto for necessário à manutenção da paz e da segurança internacionais; 7) Nenhuma disposição da presente Carta 
autorizará as Nações Unidas a intervir em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição interna de qualquer Estado, ou obrigará os 
membros a submeterem tais assuntos a uma solução, nos termos da presente Carta; este princípio, porém, não prejudicará a aplicação das 
medidas coercitivas do capítulo VII”. Informação disponível na página oficial do Gabinete de Documentação e Direito Comparado: 
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/onu-carta.html [12.09.2016]. 
296 “Art. 1.° - Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns 
para com os outros em espírito de fraternidade”. Informação disponível na página oficial do Gabinete de Documentação e Direito Comparado: 
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-dudh.html [12.09.2016]. 
297 Cf. Jorge MIRANDA, Curso de Direito Internacional Público, op. cit., p. 123. 
298 Cf. Antônio Augusto Cançado TRINDADE, “Jus Cogens in Contemporary International Law”, disponível em http://legal.un.org/avl/ls/Cancado-
Trindade_IL_video_1.html, 13m:46s-13min:52s [14.09.2016] e Eduardo Correia BAPTISTA, Ius Cogens em Direito Internacional, op. cit., p. 
395. Zenovic, por sua vez, sustenta a ideia de cumprimento dos direitos humanos por meio do jus cogens, acabando por destacar o caráter da 
proteção da pessoa humana como elemento primordial do jus cogens. Cf. Pedrag ZENOVIC, “Human rights enforcement via peremptory norms – 
a challenge to state sovereignty”, 2012, p. 26, texto disponível em http://www.rgsl.edu.lv/uploads/files/RP_6_Zenovic_final.pdf [15.09.2016]. 
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presente nas normas cogentes, refletindo o estado atual do Direito Internacional299. Os valores 

humanitários seriam os únicos valores jurídico-fundamentais aptos a justificar a atribuição a cada 

Estado de um dever de cumprir e fazer cumprir determinada norma em relação a outros Estados 

da comunidade internacional e aos indivíduos titulares dos direitos resguardos por tais valores300. 

O ser humano é tido como o sujeito último do Direito, tanto do Direito interno quanto do Direito 

Internacional301. 

Um rol de exemplos de jus cogens – não exaustivo – é apresentado, dentre eles, o 

princípio da proibição da escravatura, o princípio da proibição da pirataria, o princípio da 

proibição do genocídio, as normas de Direito Internacional Humanitário, o princípio da proibição 

do uso da força, o princípio non refoulement, o princípio da proibição da tortura. Alguns destes 

exemplos serão analisados, iniciando pelo princípio que proíbe a escravatura, este está previsto 

no artigo 4.° da Declaração Universal de Direitos Humanos (1948)302. Não apenas, constam 

preceitos idênticos do artigo 8.°, §1.° do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 

(1966)303 e do artigo 6.°, §1.° da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969)304. O 

próprio artigo 5.°, c), do Estatuto do Tribunal Internacional para a ex-Iugoslávia (1993)305, confere 

competência a este Tribunal para julgamento de pessoas em casos que envolvam crimes contra 

a humanidade, em cujos crimes se encontra a escravatura. O artigo 3.°, c), do Estatuto do 

Tribunal Internacional para o Ruanda (1994)306 dispõe da mesma forma sobre o tema. Para além 

disso, o Tribunal Internacional de Justiça, no caso “Barcelona Traction” (1970)307, ao se 

manifestar sobre obrigações erga omnes, indica que estas derivam, dentre outras situações, da 

proteção contra a escravatura no Direito Internacional Contemporâneo. A proibição da 

escravatura faz parte, portanto, do jus cogens internacional, na medida em que a permissão da 

sua prática ou a ausência de combate a esta prática, contrariaria a consciência da 

                                    
299 Cf. Eduardo Correia BAPTISTA, Ius Cogens em Direito Internacional, op. cit., p. 395. 
300 Cf. Eduardo Correia BAPTISTA, Ius Cogens em Direito Internacional, op. cit., p. 396. 
301 Cf. Antônio Augusto Cançado TRINDADE, A Humanização do Direito Internacional, op. cit., pp. 18 e 27. 
302 “Artigo 4.º - Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos”. 
Informação disponível na página oficial do Gabinete de Documentação e Direito Comparado: http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-
internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-dudh.html [16.09.2016]. 
303  Informação disponível na página oficial do Gabinete de Documentação e Direito Comparado: http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-
internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-dudh-direitos-civis.html [16.09.2016]. 
304 Informação disponível na página oficial da Comissão Interamericana de Direitos Humanos: 
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm [16.09.2016]. 
305 Informação disponível na página oficial do Gabinete de Documentação e Direito Comparado http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-
internacionais-dh/tidhuniversais/tij-estatuto-jugoslavia.html [16.09.2016]. 
306 Informação disponível na página oficial do Gabinete de Documentação e Direito Comparado: http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-
internacionais-dh/tidhuniversais/tij-estatuto-ruanda.html [16.09.2016]. 
307 Vide a citação n.° 211. Acórdão de 05 de fevereiro de 1970, no caso “Barcelona Traction”, disponível em http://www.icj-
cij.org/docket/files/50/5387.pdf, p. 32 [16.09.2016]. 
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humanidade308. Ainda, os acordos internacionais e demais documentos acima indicados 

confirmam a atuação da comunidade internacional em acordar por escrito um princípio 

costumeiro que é a proteção do ser humano pela proibição da escravatura.  

No mesmo sentido é a proibição do genocídio, preceito este encontrado em diversos 

documentos internacionais, como, por exemplo, na Convenção de Prevenção e Repressão do 

Crime de Genocídio (1948)309 e no artigo 6.°, §§ 2.° e 3.° do Pacto Internacional de  Direitos 

Civis e Políticos (1966). Ainda, os artigos 5.°, §1.°, a); 6.°; 25.°, § 3.°, e) e 33.°, §2.°, do 

Estatuto do Tribunal Penal Internacional (1998)310 que também tratam do tema, respectivamente, 

elencando o crime de genocídio como um dos crimes mais graves para a comunidade 

internacional, compondo os crimes de competência deste Tribunal; apresentando os elementos 

que caracterizam o crime de genocídio; mencionando sobre a responsabilidade criminal 

individual em razão da prática ou incitação deste crime; e estipulando que qualquer decisão – de 

um superior hierárquico ou de um governo – determinando o cometimento do crime de 

genocídio é manifestamente ilegal. Para além destes, o artigo 2.° do Estatuto do Tribunal 

Internacional para o Ruanda também estabelece a competência deste Tribunal para o 

julgamento dos crimes de genocídio praticados em Ruanda. Por sua vez, o Tribunal Internacional 

de Justiça, além do caso “Barcelona Traction”, acima mencionado, em que, junto da proibição 

da escravatura, menciona a proibição do genocídio como uma das modalidades de onde 

derivam as obrigações erga omnes, manifestou-se especificamente no seu parecer no caso 

“Reservas à Convenção de Genocídio” (1951), asseverando a obrigatoriedade de princípios que 

regem tal Convenção, ainda que esteja ausente uma obrigação convencional311. Este 

entendimento foi reafirmado pelo Tribunal Internacional de Justiça na decisão do caso 

“Aplicação da Convenção de Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio” (2007)312. Fica 

                                    
308 Para Bassiouni a consciência da humanidade ficaria escandalizada com a ocorrência de certos crimes, como é o caso de eventual prática da 
escravatura. Cf. Mahmoud Cherif BASSIOUNI, “International Crimes: jus cogens and obligatio erga omnes”, 1997, pp. 68-70, texto disponível em 
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=lcp [16.09.2016]. 
  
309 Informação disponível na página oficial do Gabinete de Documentação e Direito Comparado: http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-
internacionais-dh/tidhuniversais/dih-conv-genocidio.html [16.09.2016]. 
310 Informação disponível na página oficial do Gabinete de Documentação e Direito Comparado: http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-
internacionais-dh/tidhuniversais/tpi-estatuto-roma.html [16.09.2016]. 
311 Vide a citação n° 210. 
312 O caso foi proposto pela Bósnia Herzegovina contra a Sérvia e Montenegro, alegando a violação da “Convenção do Genocídio”, em razão de 
práticas visando a destruição de grupos definidos, como os bósnios mulçumanos. Não entramos no mérito da questão, mas apenas 
mencionamos o posicionamento adotado pelo TIJ, o qual reafirma a proibição do genocídio como uma regra jus cogens. Acórdão de 26 de 
Fevereiro de 2007, no caso “Aplicação da Convenção de Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio”, disponível em http://www.icj-
cij.org/docket/files/91/13685.pdf, p. 111 [17.09.2016]. 
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claro, inclusive pela doutrina, que a proibição do genocídio ocupa lugar no elenco de regras jus 

cogens do Direito Internacional313. 

O princípio do non-refoulement, por sua vez, está relacionado com o Direito dos 

refugiados, previsto no artigo 33.°, §1.°, da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados 

(1951)314. Este princípio consta igualmente de documentos internacionais no âmbito regional, 

como o artigo 2.°, §3.° da Convenção relativa a aspectos específicos da questão dos refugiados 

em África (1969)315; o artigo 22.°, § 8.° da Convenção Americana de Direitos Humanos (1969)316 

e a resolução adotada pelo Comitê de Ministros do Conselho da Europa sobre o asilo para as 

pessoas em risco de perseguição (1967)317, em que recomenda aos Estados Membros a 

observância do princípio non-refoulement, conforme o n.° 2°. O caráter cogente deste princípio 

também consta  da Declaração de Cartagena sobre Refugiados (1984), em sua quinta conclusão 

ao reiterar a importância do princípio do non-refoulement – incluída a proibição de rechaço de 

entrada nas fronteiras –, sendo fundamental para a proteção internacional dos refugiados, 

devendo ser reconhecido como um princípio jus cogens318. 

A proibição da tortura é outro exemplo enquadrado no elenco de normas cogentes de 

Direito Internacional. É vasta a documentação internacional que trata da proibição da tortura. 

Alguns exemplos são o artigo 5.° da Declaração Universal de Direitos Humanos319, o artigo 7.° 

do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos320, a Convenção contra a Tortura e outras 

                                    
313 Cf. Salem Hikmat NASSER, “Jus cogens ainda esse desconhecido”, 2005, p. 165, texto disponível em 
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/9658/Salem%20Hikmat%20Nasser.pdf?sequence=1&isAllowed=y [16.09.2016] 
e Ian BROWNLIE, Princípios de Direito Internacional Público, op. cit., p. 537. 
314 Cf. Antônio Augusto Cançado TRINDADE, “Jus Cogens in Contemporary International Law”, disponível em http://legal.un.org/avl/ls/Cancado-
Trindade_IL_video_1.html, 14m:17s-15m:16s [14.09.2016] e Eduardo Correia BAPTISTA, Ius Cogens em Direito Internacional, op. cit., pp. 424-
426. O artigo 33.° dispõe: “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”. Informação disponível na página oficial do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados: 
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados 
[14.09.2016]. A única exceção ao princípio, que igualmente consta do mesmo dispositivo convencional mencionado, é o perigo que o refugiado 
pode apresentar à segurança do Estado onde pede refúgio. Ainda assim, o princípio do non-refoulement continua a ser considerado cogente, em 
razão da sua importância e do seu caráter costumeiro, reconhecido em diversos instrumentos internacionais. 
315 Informação disponível na página oficial do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados: http://www.unhcr.org/about-
us/background/45dc1a682/oau-convention-governing-specific-aspects-refugee-problems-africa-adopted.html [14.09.2016]. 
316 Informação disponível na página oficial da Organização dos Estados Americanos: http://www.oas.org/dil/treaties_B-
32_American_Convention_on_Human_Rights.htm [14.09.2016].  
317 Informação disponível na página oficial da Refworld – Agência do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados: 
http://www.refworld.org/docid/3ae6b38168.html [14.09.2016]. 
318 “Quinta. Reiterar la importancia y significación del principio de no devolución (incluyendo la prohibición del rechazo en las fronteras), como 
piedra angular de la protección internacional de los refugiados. Este principio imperativo en cuanto a los refugiados, debe reconocerse y 
respetarse en el estado actual del derecho internacional, como un principio de jus cogens”. Informação disponível na página oficial da 
Organização dos Estados Americanos: https://www.oas.org/dil/esp/1984_Declaraci%C3%B3n_de_Cartagena_sobre_Refugiados.pdf 
[14.09.2016]. 
319 Informação disponível na página oficial do Gabinete de Documentação e Direito Comparado: http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-
internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-dudh.html [17.09.2016].  
320 Informação disponível na página oficial do Gabinete de Documentação e Direito Comparado: http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-
internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-dudh-direitos-civis.html [17.09.2016]. 
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Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes (1984)321, o artigo 5.° da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos (1969)322, a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir 

a Tortura (1985)323,  a Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais (1950)324, além dos artigos 7.°, 8.° e 55.° do Estatuto do Tribunal Penal 

Internacional (1998)325. 

A importância que o tema possui perante a comunidade internacional é claramente 

refletido pelo número de instrumentos reafirmando essa proibição. Para além disso, o Tribunal 

Internacional de Justiça, em decisão proferida no caso “Questões Relativas à Obrigação de 

Processar ou Extraditar” (2012)326 reconheceu expressamente, pela primeira vez, a proibição da 

tortura como uma norma jus cogens. Entretanto, outras decisões proferidas por Tribunais 

distintos já haviam afirmado o caráter cogente da proibição da tortura. A decisão, por exemplo, 

do Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, no caso “Prosecutor v. Anto Furumdzija” 

(1998)327, assim como o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem  no caso “Al-Adsani contra o 

Reino Unido” (2001)328 e a Corte Interamericana de Direitos Humanos , no caso “Maritza Urrutia 

c. Guatemala” (2003)329. Frise-se que, tanto o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, quanto 

                                    
321 Informação disponível na página oficial do Gabinete de Documentação e Direito Comparado: http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-
internacionais-dh/tidhuniversais/dhaj-conv-contra-tortura.html [17.09.2016]. 
322 Informação disponível na página oficial da Organização dos Estados Americanos: 
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm [17.09.2016]. 
323 Informação disponível na página oficial da Organização dos Estados Americanos: http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/a-51.htm 
[17.09.2016]. 
324 Informação disponível na página oficial do Gabinete de Documentação e Direito Comparado: http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-
internacionais-dh/tidhregionais/conv-tratados-04-11-950-ets-5.html [17.09.2016].  
325 Informação disponível na página oficial do Gabinete de Documentação e Direito Comparado: http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-
internacionais-dh/tidhuniversais/tpi-estatuto-roma.html [17.09.2016]. 
326 O caso foi ajuizado pela Bélgica contra o Senegal, em 2009. A situação envolve o Senegal, na medida em que este país concedeu asilo político 
solicitado pelo ex-presidente da República do Chade – Sr. Habré, quando este foi deposto em 1990. Pesa sobre este ex-presidente a acusação de 
que teria praticado, durante o seu governo (1982-1990), dentre outras violações de direitos humanos, tortura. Em 2000, sete nacionais 
chadianos, junto de uma associação de vítimas, acionaram a Justiça senegalesa buscando processar o ex-presidente, Sr. Habré, pelos supostos 
crimes cometidos. Uma série de questões surgiu quanto à falta de jurisdição senegalesa. A situação envolve a Bélgica, pois o sr. Habré foi 
igualmente processado neste país, por inciativa de nacionais belgas de origem chadiana. Não entrando no mérito da questão levada ao TIJ, cabe-
nos aqui destacar o reconhecimento da proibição da tortura como uma norma jus cogens. Acórdão de 20 de Julho de 2012, no caso “Questões 
relativas à obrigação de processar ou extraditar”, disponível em http://www.icj-cij.org/docket/files/144/17064.pdf, p. 457 [17.09.2016].  
327 Vide a citação n° 213. 
328 O caso foi ajuizado por Al-Adsani, britânico e também nacional do Kuwait, contra o Reino Unido. Al-Adsani teria sido torturado enquanto no 
Kuwait. Ao regressar para o Reino Unido, ajuizou ação objetivando compensação do Estado do Kuwait pela tortura sofrida e os danos causados 
em razão dela. Em decisão do Tribunal de Recurso (Court of Appeal) foi reconhecida a imunidade processual do Kuwait. Tendo sido recusado 
apelo à Câmara dos Lordes, Al-Adsani recorreu ao TEDH alegando que por ter sido garantida a imunidade processual ao Kuwait, ele não poderia 
processar este Estado, o que, consequentemente, acaba por lhe ser violado o direito de não ser torturado. Desse modo, no decorrer do julgado, o 
TEDH evidencia os diversos instrumentos internacionais que proíbem a tortura e acaba por concluir pela aceitação de que a proibição alcançou o 
status de norma jus cogens de Direito Internacional. Acórdão de 21 de Novembro de 2001, no caso “Al-Adsani vs. Reino Unido”, disponível em 
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["35763/97"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-59885"]}, § 
61 [17.09.2016]. 
329 O caso foi submetido à Comissão IDH, em 1992, pelo Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos [Center for Human Rights Legal 
Action] para análise preliminar da situação de Maritza Urrutia, em razão das alegações de que teria sido detida arbitrariamente e torturada em 
local clandestino onde ficou detida por oito dias, além de ter sido obrigada a emitir comunicado para a opinião pública, o qual teria sido 
previamente preparado por aqueles que a detiveram. Em 2002, o caso foi submetido à Corte IDH, a qual afirmou o caráter cogente da proibição 
da tortura. Acórdão de 27 de Novembro de 2003, no caso “Maritza Urrutia c. Guatemala”, disponível em 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_103_ing.pdf, p. 35 [18.09.2016]. 
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a Corte Interamericana de Direitos Humanos proferiram várias decisões que afirmam a proibição 

da tortura como integrante do jus cogens330.  

A doutrina igualmente se posiciona a favor da proibição da tortura como parte do jus 

cogens331. Esta proibição, assim como os demais exemplos acima indicados, refletem a proteção 

da pessoa humana e uma preocupação cada vez mais clara revestindo o Direito Internacional. 

Preocupação esta igualmente constante de documentos fundamentais de ordenamentos 

nacionais332. 

 Verifica-se, portanto, o crescente desenvolver da figura do jus cogens. A prática do 

Tribunal Internacional de Justiça e demais Tribunais Internacionais, bem como a doutrina 

jusinternacionalista, vem firmando determinados aspectos do jus cogens, principalmente a partir 

da positivação desta figura na Convenção de Viena. Desse modo, é possível afirmar a existência 

cada vez mais pacífica de um rol de jus cogens, destacando-se as normas que tutelam a pessoa 

humana, como a proibição da tortura, do genocídio, do tráfico de escravos, por exemplo. Este 

movimento de expansão da figura do jus cogens faz com que em estudos mais recentes, por 

parte da Comissão de Direito Internacional, o tema seja tratado no âmbito da responsabilidade 

dos Estados, onde vislumbramos a retomada do tema e a indicação de exemplos claramente 

aceitos e reconhecidos como normas jus cogens, quais sejam: as proibições de agressão, de 

genocídio, da escravatura, de discriminação racial, dos crimes contra a humanidade e da tortura, 

e o direito à autodeterminação, bem como o apartheid e as normas básicas de Direito 

                                    
330 Acórdão de 24 de Novembro de 2009, no caso “Masacre de las dos Erres c. Guatemala”, disponível em 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_211_ing.pdf, p. 41 [18.09.2016]; Acórdão de 24 de Novembro de 2011, no caso 
“Família Barrios c. Venezuela”, disponível em http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_237_ing.pdf, p. 21 [18.09.2016], entre 
outros. E quanto ao TEDH, o acórdão de 12 de Novembro de 2008, no caso “Demir and Baykara v. Trukey”, disponível em 
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["34503/97"],"documentcollectionid2":["JUDGMENTS","DECISIONS"],"itemid":["001-89558"]}, § 73 
[18.09.2016] e o acórdão de 9 de Maio de 2012, no caso “Othman (Abu Qatada) v. United Kingdom”, disponível em 
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["8139/09"],"documentcollectionid2":["JUDGMENTS","DECISIONS"],"itemid":["001-108629"]}, § 266 
[18.09.2016]. 
331 Dörr e Schmalenbach destacam o reconhecimento pela jurisprudência internacional da proibição da tortura como jus cogens. Cf. Oliver DÖRR 
e Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties, op. cit., p. 937; Mahmoud Cherif BASSIOUNI, “International Crimes: Jus 
Cogens and Obligatio Erga Omnes”, 1997, p. 68, texto disponível em  
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=lcp [18.09.2016]; Pedrag Zenovic, “Human Rights enforcement via 
peremptory norms – a challenge to state sovereignty”, 2012, pp. 26, 33, 37, texto disponível em 
http://www.rgsl.edu.lv/uploads/files/RP_6_Zenovic_final.pdf [18.09.2016]. D´Amato anuncia a proibição da tortura como jus cogens, conforme 
a exposição dos relatores do “Third Restatement of the Foreign Relations Law of the United States”, apesar de questionar não ter sido 
apresentado o modo e a razão de indicarem determinadas normas como jus cogens. Cf. Anthony D´Amato, “It´s a bird, It´s a plane, It´s jus 
cogens”, 2010, texto disponível em 
http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1060&context=facultyworkingpapers [18.09.2016]. Baptista 
reconhece a natureza costumeira de todas as disposições da DUDH, as quais imporiam obrigações erga omnes, como todas as normas 
internacionais que tutelam diretamente os seres humanos. Conclui assim, que todas as disposições da DUDH são de jus cogens. E desse modo, 
o artigo 5.° da DUDH, proibindo a tortura é uma norma jus cogens. Cf. Eduardo Correia BAPTISTA, Ius Cogens em Direito Internacional, op. cit., 
pp. 403-413. 
332 Por exemplo, o artigo 5.°, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 prevê que “ninguém será submetido a tortura 
nem a tratamento desumano ou degradante”. Informação disponível na página oficial do Governo brasileiro: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm [18.09.2016] e o artigo 25.° da Constituição da República Portuguesa, com 
o mesmo preceito. Informação disponível na página oficial do Governo português: 
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx [18.09.2016]. 
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Internacional Humanitário aplicáveis aos conflitos armados333. Ainda, a Comissão de Direito 

Internacional, em 2015, decidiu incluir em seus trabalhos a temática do jus cogens, nomeando 

como relator especial Dire Tladi. Em 2016 este relator apresentou o seu primeiro relatório para a 

Comissão de Direito Internacional334, onde, dentre outros tópicos, se manifestou sobre a 

possibilidade de uma lista ilustrativa de jus cogens335. 

5. Efeitos decorrentes da violação das normas jus cogens 

O artigo 71.° da Convenção de Viena, de 1969, estabelece as consequências da 

nulidade de um tratado incompatível com uma norma imperativa de Direito Internacional geral 

(jus cogens)336, tendo em conta as disposições do artigo 53.° (estabelece a nulidade de um 

tratado que seja incompatível com as normas imperativas de Direito Internacional) e do artigo 

64.° (trata da nulidade dos tratados que se tornem incompatíveis com as normas imperativas 

                                    
333 O §5.° dos comentários à proposta do artigo 26.°, relativo à responsabilidade dos Estados. “Article 26. Nothing in this chapter precludes the 
wrongfulness of any act of a State which is not in conformity with an obligation arising under a peremptory norm of general international law”. 
§5.° “The criteria for identifying peremptory norms of general international law are stringent. Article 53 of the 1969 Vienna Convention requires 
not merely that the norm in question should meet all the criteria for recognition as a norm of general international law, binding as such, but 
further that it should be recognized as having a peremptory character by the international community of States as a whole. So far, relatively few 
peremptory norms have been recognized as such. But various tribunals, national and international, have affirmed the idea of peremptory norms in 
contexts not limited to the validity of treaties. Those peremptory norms that are clearly accepted and recognized include the prohibitions of 
aggression, genocide, slavery, racial discrimination, crimes against humanity and torture, and the right to self-determination”. Os §§ 4.° e 5.° dos 
comentários ao artigo 40.°, igualmente sobre responsabilidade dos Estados, também indicam normas jus cogens, conforme segue: “(4) Among 
these prohibitions, it is generally agreed that the prohibition of aggression is to be regarded as peremptory. [There] also seems to be widespread 
agreement with other examples listed in the Commission’s commentary to article 53: viz. the prohibitions against slavery and the slave trade, 
genocide, and racial discrimination and apartheid. [As] to the peremptory character of the prohibition against genocide, this is supported by a 
number of decisions by national and international courts. (5) Although not specifically listed in the Commission’s commentary to article 53 of the 
1969 Vienna Convention, the peremptory character of certain other norms seems also to be generally accepted. This applies to the prohibition 
against torture. [In] the light of the description by ICJ of the basic rules of international humanitarian law applicable in armed conflict as 
“intransgressible” in character, it would also seem justified to treat these as peremptory. Finally, the obligation to respect the right of self-
determination deserves to be mentioned. Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: 
http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_2001_v2_p2.pdf, Yearbook of the International Law Commission, vol. II, 2001, pp. 
84-85 e 112-113[19.09.2016]. 
334 “With regard to the topic “Jus cogens”, the Commission had before it the first report of the Special Rapporteur (A/CN.4/693), which addressed 
conceptual issues relating to peremptory norms (jus cogens), including their nature and definition, and traced the historical evolution of 
peremptory norms and, prior to that, the acceptance in international law of the elements central to the concept of peremptory norms of global 
international law. The report further raised a number of methodological issues on which the Commission was invited to comment, and reviewed 
the debates held in the Sixth Committee in 2014 and 2015. The Commission subsequently decided to refer the draft conclusions, contained in 
the report of the Special Rapporteur, to the Drafting Committee. The Commission subsequently took note of the interim report of the Chairperson 
of the Drafting Committee on draft conclusions 1 and 2 provisionally adopted by the Committee, which was submitted to the Commission for 
information (chap. IX)”. Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: 
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2016/english/a_71_10_advance.pdf&lang=E, pp. 316-324 [19.09.2016]. 
335 “Concerning the possibility of developing an illustrative list, the Special Rapporteur noted the differences of opinion within the Commission, and 
acknowledged that the possibility of developing such a list sounded attractive. Nonetheless, he recalled his concern that it would detract from the 
methodological focus of the topic. However, he remained open to the possibility of an illustrative list, focusing on the most well accepted 
peremptory norms”. Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: 
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2016/english/a_71_10_advance.pdf&lang=E, p. 323 [19.09.2016]. 
336 “Art. 71.° - 1 - Quando um tratado seja nulo, nos termos do artigo 53.º, as Partes devem: a) Eliminar, na medida do possível, as 
consequências de qualquer acto praticado com base numa disposição incompatível com a norma imperativa de direito internacional geral; e b) 
Tornar as suas relações mútuas conformes à norma imperativa de direito internacional geral. 2 - Quando um tratado se torne nulo e cesse a sua 
vigência, nos termos do artigo 64.º, a cessação da vigência do tratado: a) Isenta as Partes da obrigação de continuarem a cumprir o tratado; b) 
Não prejudica qualquer direito, obrigação ou situação jurídica das Partes criados pelo cumprimento do tratado, antes da cessação da sua 
vigência; todavia, esses direitos, obrigações ou situações não podem manter-se no futuro, salvo na medida em que a sua manutenção não for em 
si mesma incompatível com a nova norma imperativa de direito internacional geral”. Informação disponível na página oficial do Gabinete de 
Documentação e Direito Comparado: http://www.gddc.pt/siii/docs/rar67-2003.pdf [21.09.2016]. 
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supervenientes). Entretanto, como já dito, o tema envolvendo as normas jus cogens ultrapassa o 

âmbito dos tratados e, desse modo, os efeitos do incumprimento dessas normas igualmente 

superam a esfera dos tratados.  

As normas imperativas estão relacionadas com as obrigações erga omnes impostas aos 

Estados337 – necessário ter em mente, contudo, que nem todas as obrigações erga omnes são 

jus cogens. Relembre-se que, por se tratarem de normas que tutelam a pessoa humana e 

protegem o interesse geral da comunidade internacional, são oponíveis a todos os Estados (erga 

omnes)338, independentemente da existência de um tratado sobre determinado tema ou da 

adesão de um Estado a um eventual tratado existente. Pela importância dos valores que as 

normas jus cogens resguardam, o desrespeito destas normas de Direito Internacional por um 

Estado resulta na responsabilidade internacional deste. 

O Direito Internacional sempre admitiu o princípio da responsabilidade, originariamente 

dos Estados339, tendo sido esta responsabilidade a base para o desenvolvimento teórico e prático 

sobre responsabilidade no âmbito do Direito Internacional340. As normas de Direito Internacional 

Público, assim como todas as normas jurídicas, são suscetíveis de incumprimento por seus 

destinatários. A violação dessas normas não afeta a validade delas, mas influi decisivamente 

sobre a sua eficácia. Assim, a defesa de tais normas exige a cessação da violação por parte dos 

agentes e a reparação dos prejuízos causados. A responsabilidade internacional é justamente a 

obrigação imposta aos agentes de atos violadores – ilícitos internacionais – para que realizem os 

atos reparatórios que sejam necessários341. As modificações na composição e estrutura da 

sociedade internacional possibilitam que sejam sujeitos ativos ou passivos de responsabilidade 

                                    
337 A relevância dos valores universais na construção do ordenamento jurídico internacional leva à emergência de considerações superiores de 
ordem pública, as quais refletem, no plano normativo, nas concepções das normas imperativas de Direito Internacional geral (jus cogens) [e], no 
plano processual, na concepção das obrigações erga omnes de proteção. Cf. Antônio Augusto Cançado TRINDADE, A Humanização do Direito 
Internacional, op. cit., p. 404, interpolação nossa. 
338 Vide a citação n.° 211. No caso “Barcelona Traction”, o TIJ reconheceu que as obrigações erga omnes derivam de situações que dizem 
respeito à toda a comunidade internacional, na medida em que envolvem direitos cuja importância justifica o interesse de qualquer Estado agir 
pela proteção jurídica deles. Ainda, o TIJ, em parecer em sede de opinião consultiva reconhece a violação de obrigações erga omnes por Israel. 
Acórdão de 9 de Julho de 2004, no caso “Edificação de um Muro no território Palestino ocupado”, disponível em http://www.icj-
cij.org/docket/files/131/1671.pdf, p. 199, [27.09.2016]. Catherine Maia se posiciona sobre a opinião consultiva, indicando que apesar do TIJ 
não fazer uso da expressão jus cogens, as consequências indicadas pelo Tribunal em virtude da violação muito se assemelham com as do 
Projeto de Artigos da Comissão de Direito Internacional de 2001. O artigo 26.° do Projeto de Artigos e o §142 da opinião consultiva aqui em 
questão afastam qualquer circunstância que exclua a ilegalidade da violação de uma obrigação. Ainda, o preceito do artigo 41.° do Projeto de 
Artigos, que obriga que os Estados cooperem para por fim, por meios lícitos, a qualquer violação grave de uma norma imperativa e que não 
reconheçam como lícita uma situação que resulta da violação de uma norma imperativa, tampouco preste ajuda ou assistência para a 
manutenção da situação, muito se assemelha ao § 159 da opinião consultiva mencionada. Cf. Catherine MAIA, “A contribuição do juiz 
internacional a noção de direito imperativo na ordem jurídica internacional: analise comparada da jurisprudência da corte internacional de justiça 
e da corte interamericana de direitos humanos (parte 1)”, s/d, texto disponível em: http://www.cedin.com.br/wp-content/uploads/2014/05/A-
Contribui%C3%A7%C3%A3o-do-Juiz-Internacional-%C3%A0-No%C3%A7%C3%A3o-de-Direito-Imperativo-na-Ordem-Jur%C3%ADdica-Internacional-
An%C3%A1lise-Comparada-da-Jurisprud%C3%AAncia-da-Corte-Interamericana-de-Direitos-Humanos-Parte-1.pdf, pp. 13-14 [27.09.2016]. 
339 Com o surgimento das Organizações internacionais, também se entende pela responsabilização destas, cf. Wladimir BRITO, Direito 
Internacional Público, op. cit., p. 497. Contudo, esta investigação tratará apenas da responsabilidade dos Estados. 
340 Jónatas E. M. MACHADO, Direito Internacional Do Paradigma Clássico ao Pós-11 de Setembro, op. cit., p. 414 e Joaquim da Silva CUNHA e 
Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., pp. 704-705. 
341 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., pp. 703. 
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internacional todos os sujeitos de Direito Internacional – Estados, Organizações internacionais e 

indivíduos –, podendo um desses sujeitos incorrer, inclusive, em responsabilidade por danos 

causados à comunidade internacional como um todo342. 

Tendo em conta os antecedentes históricos sobre a responsabilidade internacional, 

podemos apontar a existência de uma prática antiga de exigência de compensações aos 

vencedores pelos vencidos343. Contudo, Grócio (1583-1645) e Gentili (1552-1608) são os autores 

que podem ser apontados como os pioneiros a tratarem da responsabilidade dos Estados344. Na 

altura em que ambos os autores viveram, em razão de a figura do Estado ser representada pelo 

Príncipe, a conduta deste foi a base para a construção de noções de responsabilidade. O 

Príncipe poderia ser responsabilizado por negligência caso não impedisse a prática de atos 

ilícitos por aqueles a ele subordinados, sendo responsável, por omissão culposa, pelos danos 

causados. E, caso não punisse posteriormente os autores do ato ilícito, ou não os entregasse ao 

Estado lesado para que os punisse, seria responsabilizado por cumplicidade ou conivência. Já no 

âmbito convencional, a responsabilidade internacional seria relativamente recente, surgindo com 

o Tratado de Jay (1794)345, entre os Estados Unidos e o Reino Unido, como uma das primeiras 

referências ao surgimento de um contencioso de responsabilidade internacional346. Outros 

instrumentos convencionais que também trataram sobre a responsabilidade internacional são o 

Tratado de Frankfurt (1871)347, a IV Convenção de Haia (1907) – sobre a responsabilidade por 

atos das forças armadas – e o Tratado de Versalhes (1919)348349. 

Após a Primeira Grande Guerra, é de se mencionar as tentativas, por parte de 

organizações no âmbito do Direito Internacional, de codificação sobre a responsabilidade 

internacional dos Estados. Houve esforços desenvolvidos por organizações regionais como os 

organismos jurídicos da Organização dos Estados Americanos e do Comitê Jurídico Consultivo 

Asiático-Africano, bem como, no âmbito universal, pela Sociedade das Nações – Comissão de 

Peritos para a Codificação do Direito Internacional350. Todavia, dar-se-á destaque às iniciativas da 

                                    
342 Cf. Jónatas E. M. MACHADO, Direito Internacional Do Paradigma Clássico ao Pós-11 de Setembro, op. cit., p. 414 e Joaquim da Silva CUNHA 
e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 704. 
343 Cf. Jónatas E. M. MACHADO, Direito Internacional Do Paradigma Clássico ao Pós-11 de Setembro, op. cit., p. 411. 
344 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 705. Jónatas Machado 
menciona o contributo de Hugo Grócio para o tema da responsabilidade internacional com os ensinamentos sobre a compensação devida no 
caso de guerras injustas. Cf. Jónatas E. M. MACHADO, Direito Internacional Do Paradigma Clássico ao Pós-11 de Setembro, op. cit., p. 411.   
345  Informação disponível na página oficial do Governo dos Estados Unidos da América: https://history.state.gov/milestones/1784-1800/jay-
treaty [29.09.2016]. 
346 Cf. Jónatas E. M. MACHADO, Direito Internacional Do Paradigma Clássico ao Pós-11 de Setembro, op. cit., p. 411. 
347 Informação disponível na página oficial da Oxford Reference: 
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095832813 [29.09.2016]. 
348 Vide a citação n.° 32. 
349 Cf. Jónatas E. M. MACHADO, Direito Internacional Do Paradigma Clássico ao Pós-11 de Setembro, op. cit., p. 411. 
350 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 706. 
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Organização das Nações Unidas, a qual criou a Comissão de Direito Internacional para atuar 

pelo desenvolvimento progressivo do Direito Internacional e a sua codificação351. O trabalho 

desenvolvido por esta Comissão sobre a responsabilidade internacional dos Estados352, apesar de 

iniciado em 1956, assume maior destaque a partir de 1963, quando a Comissão de Direito 

Internacional aceitou uma redefinição da matéria da responsabilidade, passando a trabalhar na 

definição da origem das normas relativas à responsabilidade, identificando se houve violação por 

um Estado e as consequências desta violação. A comissão cria uma sub-comissão nomeando 

Roberto Ago como relator353. É com este relator que são aprovados trinta e cinco artigos 

referentes à primeira parte (ato ilícito internacional como fundamento da responsabilidade) do 

Projeto sobre responsabilidade internacional dos Estados por atos ilícitos. Após a saída de Ago 

da Comissão, a relatoria é assumida por W. Riphagen, em 1979. Este relator, na função de 

1980 a 1986, apresentou relatórios referentes à segunda (conteúdo, formas e graus de 

reparação) e à terceira (resolução de conflitos) partes do Projeto, tendo a Comissão aprovado, 

provisoriamente, cinco artigos. Em 1987, a relatoria é assumida por Gaetano Arangio-Ruiz, o 

qual, até 1996, apresentou relatórios sobre as segunda e terceira partes do Projeto de Artigos. 

Desse modo, a Comissão de Direito Internacional aprovou, em 1996, em primeira leitura, o 

Projeto de Artigos, com comentários, posteriormente submetendo-o aos Estados para os 

comentários destes. Com a demissão de Arangio-Ruiz, a relatoria é assumida por James 

Crawford em 1997. Neste mesmo ano a Comissão de Direito Internacional aprovou um 

calendário provisório, tendo o final de 2001 como prazo para a conclusão dos temas tratados 

sobre a responsabilidade, para a feitura da segunda leitura do Projeto. O Projeto sofreu algumas 

alterações, tendo sido retiradas normas controversas, mas mantendo a sua estrutura em três 

partes e chegando à sua versão definitiva354. Submetido à Assembleia Geral das Nações Unidas, 

o Projeto foi adotado por meio da Resolução n.° 56/83 de 2001355.  

                                    
351 Vide a citação n.° 223. 
352 A responsabilidade do Estado foi uma das quatorze matérias selecionadas para serem desenvolvidas pela Comissão de Direito Internacional, já 
em 1949. Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: 
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1949_v1.pdf&lang=E, p. 281 [29.09.2016]. 
353 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., pp. 707-708. 
354 Já com o Projeto de 1996 havia questões controversas, como o então artigo 19.°, o qual trazia a definição de crime internacional. Esta 
definição e outros temas objetos de divergência acabaram por ser retirados do Projeto de 2001, objetivando justamente o acordo para uma 
versão definitiva, o que se deu com a relatoria de James Crawford, conforme acima mencionado. Para mais informações sobre o 
desenvolvimento do Projeto de Artigos da CDI sobre a responsabilidade internacional do Estado, cf. James CRAWFORD, The International Law 
Commission´s Artciles on State Responsibility. Introduction, text and Commentaries, Cambridge University Press, s/d, tradução espanhola de 
Luis Fonseca, Los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la Responsabilidad Internacional del Estado, introdución, texto y 
comentarios, Madrid, Dykinson, 2004, pp. 23-91.   
355 Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/477/97/PDF/N0147797.pdf?OpenElement [30.09.2016]. 
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É, portanto, com os artigos sobre a responsabilidade dos Estados por atos 

internacionalmente ilícitos (2001)356 – Projeto de Artigos, da Comissão de Direito Internacional, 

que se tem a regulação da responsabilidade internacional destes sujeitos de Direito 

Internacional357. Ainda que não constitua direito convencional, é um importante indicador do 

sentido atribuído aos princípios gerais de Direito Internacional e do direito costumeiro relevante 

sobre a matéria, na medida em que é o resultado de intensas discussões entre diversos Estados 

e a Comissão de Direito Internacional358. Destaque-se, desde já, que este Projeto de Artigos tem 

caráter supletivo, as suas disposições não sendo aplicadas em casos em que haja normas 

especiais definidas quanto à responsabilidade do Estado, conforme previsão do artigo 55.° do 

Projeto de Artigos. 

Este Projeto de Artigos trata do fato internacionalmente ilícito do Estado, do conteúdo da 

responsabilidade internacional de um Estado e da implementação da responsabilidade 

internacional. A Comissão de Direito Internacional opta, por meio do artigo 1.° (todo fato 

internacionalmente ilícito de um Estado acarreta a responsabilidade internacional desse 

Estado)359, pela determinação da existência da responsabilidade internacional e suas 

consequências, sem definir um conceito de responsabilidade internacional360.  O artigo 2.° do 

Projeto dos Artigos estabelece os elementos do fato internacionalmente ilícito, devendo o 

comportamento – ação ou omissão – poder ser atribuído ao Estado, nos termos do Direito 

Internacional; e que o comportamento constitua uma violação de uma obrigação internacional do 

Estado361. Depreende-se, portanto, serem elementos a conduta, seja por ação ou omissão; a 

ilicitude da conduta; e a atribuição desta conduta ao Estado (imputação). A doutrina indica dois 

aspectos essenciais para a responsabilidade internacional: o elemento subjetivo, referindo-se à 

imputação de determinada conduta ao Estado, e o elemento objetivo, que diz respeito à ilicitude 

                                    
356 Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: 
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf [21.09.2016]. 
357 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 714. 
358 Cf. Jónatas E. M. MACHADO, Direito Internacional Do Paradigma Clássico ao Pós-11 de Setembro, op. cit., p. 420. 
359 “Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State”. Informação disponível na página oficial da 
Organização das Nações Unidas: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf [29.09.2016]. 
360 Cf. André de Carvalho RAMOS, Responsabilidade Internacional por Violação de Direitos Humanos, Rio de Janeiro, Renovar, 2004, p. 70. 
361 “Article 2. Elements of an internationally wrongful act of a State. There is an internationally wrongful act of a State when conduct consisting of 
an action or omission: (a) is attributable to the State under international law; and (b) constitutes a breach of an international obligation of the 
State”. Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: 
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf [22.09.2016]. Wladimir Brito nos ensina que durante muito 
tempo a doutrina discutiu sobre qual seria a melhor expressão: falta, ato, fato ou delito. E grande parte veio a entender pelo uso da expressão 
fato, a qual recobriria a ideia de que o comportamento voluntário tanto podia ser uma ação como uma omissão culposa (responsabilidade por 
fato ilícito) ou não culposa (responsabilidade pelo risco ou objetiva). Sobre o fato voluntário, o autor indica que seria uma ação ou omissão 
controlável pela vontade do agente, excluindo qualquer fato que escape a tal controle. Cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., 
pp. 501-502. 
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da conduta, sendo contrária a uma obrigação internacional362. Há, ainda, doutrina que acrescenta 

aos elementos a verificação da culpa, bem como de um dano e do nexo de causalidade, para a 

responsabilidade do Estado363.  

Wladimir Brito discorre sobre os três elementos acima. Indica a culpa como elemento 

necessário da conduta do agente para que se possa falar em responsabilidade por fatos ilícitos. 

Sendo culposa a responsabilidade internacional por fatos ilícitos, a culpa poderia ser 

caraterizada em dolo ou em negligência. O dolo seria a modalidade mais grave de culpa, sendo 

que o agente pode visualizar um efeito da sua conduta desejando que seja um fim alcançado 

(dolo direto) ou, tendo a consciência de que o efeito será necessário (dolo necessário) ou 

eventual (dolo eventual), em razão de sua conduta, mesmo assim nada faz para evitá-lo. A 

negligência, menos grave, caracteriza-se pelo agente vislumbrar um fato ilícito por meio da sua 

conduta. Entretanto, por imprevidência, descuido ou até leviandade, o agente pensa que o fato 

ilícito não se produzirá, deixando de adotar medidas que evitem tal fato364. Sobre o dano (lesão 

causada nos direitos ou interesses juridicamente tutelados), também indica ser um elemento 

necessário, ou seja, que do fato ilícito resulte um dano, para que haja responsabilidade 

internacional. Só assim aquele que sofre o dano pode pedir a reparação pelos prejuízos sofridos. 

O dano poderia ser direto (decorre imediata e necessariamente do fato ilícito) ou indireto (uma 

consequência remota do fato ilícito). E, quanto aos sujeitos que sofrem o dano, podendo ser 

danos imediatos (o sujeito que sofre o dano é um Estado ou uma Organização internacional, ou 

que tenha plena capacidade jurídica internacional para exigir internacionalmente a reparação 

sem qualquer mediação) ou mediatos (o dano é causado a um sujeito do Direito interno, 

necessitando da mediação estatal para exigir a reparação dos prejuízos por ele sofridos). Ainda, 

o dano poderia ser patrimonial (aquele suscetível de avaliação pecuniária) ou moral (não 

suscetível de avaliação pecuniária). Quanto ao dano patrimonial, incluído tanto o dano 

emergente, correspondente ao prejuízo causado nos bens já de titularidade do lesado à data do 

dano, quanto o lucro cessante, correspondente aos benefícios que o lesado deixa de ter em 

razão do fato ilícito. Quanto ao dano moral, poderia ser reparado por uma compensação 

                                    
362 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 715. O artigo 2.° do 
Projeto de Artigos evita esta terminologia e, quanto às obrigações, a CDI indica que o desrespeito de uma obrigação internacional inclui tanto as 
obrigações constantes de tratados quanto as que não o são. Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: 
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf, pp. 34-35 [22.09.2016].  
363 Para Wladimir Brito, o dano seria indiretamente referido com a indicação da compensação ou da satisfação. Cf. Wladimir Brito, Direito 
Internacional Público, op.cit., p. 501. 
364 Cf. Wladimir Brito, Direito Internacional Público, op. cit., pp. 511-514. 
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pecuniária ou por uma satisfação dada ao lesado365. O nexo de causalidade entre o fato ilícito e o 

dano, por sua vez, também seria elementar para que se fale em responsabilidade. Isto porque, o 

dano, no âmbito da responsabilidade internacional, não seria uma categoria autônoma. E, para 

que se tenha a certeza de que o fato é a causa adequada do dano, deve-se ter em conta tanto as 

circunstâncias conhecidas à data do fato, quanto o que era de conhecimento do lesante no 

momento da conduta. Deveria ser realizado, portanto, um juízo de todo o processo factual que 

conduziu ao dano; um juízo de idoneidade ou de adequação remetido ao momento em que o 

fato foi praticado366. 

 Repita-se que, como também mencionado por Wladimir Brito, a Comissão de Direito 

Internacional não aponta os elementos acima descritos – a culpa, o dano e o nexo de 

causalidade – como pressupostos para a caracterização da responsabilidade internacional. 

Quanto à culpa, a Comissão de Direito Internacional optou, conforme consta dos comentários 

sobre o artigo 2.° do Projeto de Artigos, pelo entendimento de que basta o desrespeito a 

obrigações internacionais para a responsabilidade do Estado367. Quanto ao dano, a mesma 

Comissão se limitou a referi-lo nos artigos 35.°, 36.°, 37.° e 39.°, no capítulo que trata sobre 

reparação por danos368. Claro, entretanto, que a violação de uma obrigação internacional que 

resulte em responsabilidade independentemente de dano será possível quando a 

responsabilidade buscar inibir determinadas condutas (aspecto inibitório da responsabilidade). 

Por exemplo, o caso de uma violação sistemática do espaço aéreo de um Estado, ainda que não 

gere danos, poderia ser levado ao conhecimento do TIJ no intento de que fosse declarada a 

violação, bem como deveres de cessação da conduta ilícita e de prestação de garantias de não 

repetição por parte do Estado violador. Entretanto, a condenação no pagamento de uma 

compensação pressupõe a existência de um dano a ser reparado369. O próprio TIJ, nas decisões 

dos casos “Testes nucleares” (1974)370, indicou a necessidade de verificação de um dano a ser 

compensado, para que se possa falar em responsabilização internacional do Estado. O nexo de 

                                    
365 Cf. Wladimir Brito, Direito Internacional Público, op. cit., pp. 514-517. 
366 Cf. Wladimir Brito, Direito Internacional Público, op. cit., pp. 517-518. 
367 “It is sometimes said that international responsibility is not engaged by conduct of a State in disregard of its obligations unless some further 
element exists, in particular, “damage” to another State. But whether such elements are required depends on the content of the primary 
obligation, and there is no general rule in this respect”. Informação disponível na página oficial das Nações Unidas: 
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf, p. 36 [22.09.2016]. 
368 Cf. Wladimir Brito, Direito Internacional Público, op. cit., pp. 516-517. Ainda, informação disponível na página oficial da Organização das 
Nações Unidas: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf [30.09.2016]. 
369 Cf. Jónatas E. M. MACHADO, Direito Internacional Do Paradigma Clássico ao Pós-11 de Setembro, op. cit., p. 423. 
370  Acórdão de 20 de Dezembro de 1974, no caso “Nuclear Tests – Australia v. France”, disponível em http://www.icj-
cij.org/docket/files/58/6093.pdf, p. 270 [26.09.2016] e acórdão de 20 de Dezembro de 1974, no caso “Nuclear Tests – New Zealand v. 
France”, disponível em http://www.icj-cij.org/docket/files/59/6159.pdf, p. 475 [26.09.2016]. Joaquim da Silva Cunha e Maria da Assunção do 
Vale Pereira também indicam ser esta a prática internacional. Cf. Joaquim da Silva Cunha e Maria da Assunção do Vale Pereira, Manual de 
Direito Internacional Público, op. cit., p. 716. 



 

 
74 

causalidade, por sua vez, acaba por ser referido no Capítulo II do Projeto de Artigos, referente à 

Reparação por Danos, quando usa as expressões “caused thereby” e “caused by” tratando da 

relação necessária entre o fato e o dano371. Constata-se, portanto, pelo ensinamento de Carvalho 

Ramos, que a Comissão de Direito Internacional adotou a responsabilidade internacional 

objetiva, assim entendida a responsabilidade que aceita a ausência de prova de qualquer 

elemento psíquico do agente, bastando que seja comprovado o nexo causal, a conduta ilícita e o 

dano372. 

Quanto aos elementos, necessário discorrer um pouco mais sobre a imputação e a 

ilicitude. Quanto à imputação, em razão de o Estado ser uma pessoa coletiva, ele atua por meio 

de pessoas físicas. Desse modo, para a responsabilidade do Estado, é exigido que a conduta de 

determinadas pessoas físicas lhe sejam atribuídas. O artigo 4.°, inciso 1.°, do Projeto de Artigos 

estabelece, regra geral, que serão imputados ao Estado os atos de todos os seus órgãos – 

Executivo, Legislativo ou Judiciário –, funcionários e agentes, bastando que atuem no exercício 

de suas funções373.  Quanto à ilicitude, o artigo 3.° do Projeto de Artigos afirma ser irrelevante 

que a conduta do Estado esteja em conformidade com o Direito interno, caso a conduta viole 

Direito Internacional, dando primazia ao Direito Internacional. E o artigo 12.° do mesmo texto 

acrescenta que a violação de uma obrigação internacional ocorre quando a conduta do Estado a 

desrespeita, independentemente da origem ou caráter da obrigação374. A disposição do artigo 

12.° abrange, ainda, os diferentes conteúdos que podem surgir em virtude da ilicitude da 

violação de obrigações internacionais. A doutrina menciona que as obrigações internacionais 

podem exigir a observância de determinado comportamento (obrigação de comportamento) ou a 

produção de certo resultado (obrigação de resultado)375. A obrigação de comportamento é o dever 

que o Estado tem de utilizar certos meios de ação especificados pela norma ou adotar certas 

                                    
371 Cf. Wladimir Brito, Direito Internacional Público, op. cit., p. 518. 
372 Cf. André de Carvalho RAMOS, Responsabilidade Internacional por Violação de Direitos Humanos, op. cit., p. 90. 
373 “Article 4. Conduct of organs of a State. 1. The conduct of any State organ shall be considered an act of that State under international law, 
whether the organ exercises legislative, executive, judicial or any other functions, whatever position it holds in the organization of the State, and 
whatever its character as an organ of the central Government or of a territorial unit of the State. 2. An organ includes any person or entity which 
has that status in accordance with the internal law of the State”. Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: 
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf [22.09.2016]. Os artigos 5.°, 7.°, 8.° e 9.° do Projeto de 
Artigos tratam de outras situações em que se atribui a responsabilidade de uma conduta ao Estado. 
374 “Article 12. Existence of a breach of an international obligation. There is a breach of an international obligation by a State when an act of that 
State is not in conformity with what is required of it by that obligation, regardless of its origin or character”. Informação disponível na página oficial 
da Organização das Nações Unidas: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf [22.09.2016]. Sobre a 
origem de obrigações para o Estado além da fonte convencional e costumeira, Joaquim da Silva Cunha e Maria da Assunção do Vale Pereira, 
destacam a multiplicidade de obrigações surgidas por atos unilaterais, como certas resoluções do Conselho de Segurança (artigo 25.° da Carta 
das Nações Unidas) e até mesmo decisões dos Tribunais Internacionais. Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, 
Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 727. 
375 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., pp. 727-728. 
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condutas, sendo irrelevante o resultado. A obrigação de resultado, em contrapartida, exige que a 

conduta adotada pelo Estado produza determinado resultado. 

Ainda sobre a ilicitude, devemos esclarecer o seu aspecto temporal. Ou seja, só ocorrerá 

a violação de uma obrigação caso o Estado já esteja obrigado no momento em que produz o fato 

que caracterize a violação, conforme o preceito do artigo 13.° do Projeto de Artigos. Desse 

preceito se deve concluir que o Estado não poderá ser considerado autor de um fato ilícito caso, 

no momento em que o produz, ainda não exista uma obrigação que caracterize o fato como tal. 

Além disso, outra conclusão por meio do preceito indicado é a irrelevância de que uma 

obrigação que proíba um fato deixe de existir, permanecendo a sua ilicitude, pois, a obrigação 

existia no momento em que o fato foi praticado376. A temporalidade do fato ilícito também é 

tratada pelo artigo 14.°, n.° 1 e 2, do Projeto de Artigos, onde se verifica a distinção entre as 

violações não contínuas (consubstanciadas em determinado fato, mas não sendo sinônimos de 

instantaneidade) e as violações contínuas (que se estendem no tempo)377. O n.° 3 do mesmo 

preceito trata da obrigação de prevenção que recai sobre os Estados, obrigação que se relaciona 

tanto com as violações não contínuas quanto com as violações contínuas. O artigo 15.° do 

Projeto de Artigos, ainda sobre a ilicitude, dispõe sobre a violação de uma obrigação que envolva 

um conjunto de fatos ilícitos. Esse conjunto corresponde a violações continuadas que se 

estendem ao longo de um período a partir da primeira de uma série de ações ou omissões que 

conformam o fato ilícito378. Não se produzem de imediato pela primeira ação ou omissão que 

serão identificadas apenas a posteriori como o início da série de ações ou omissões. A doutrina 

cita como exemplo os crimes contra a humanidade. O artigo 7.° do Estatuto do Tribunal Penal 

Internacional elenca comportamentos como crimes contra a humanidade, onde se verifica a 

exigência de um conjunto de fatos ilícitos. A ausência desse conjunto de fatos ilícitos não 

permitiria a configuração de crimes contra a humanidade, ainda que os fatos, praticados 

isoladamente, possam constituir ilícitos379. 

No que tange às causas da exclusão da ilicitude, o Projeto de Artigos cuida do tema nos 

artigos 20.° a 25.°, dispondo sobre o consentimento do lesado, a legítima defesa, as 

                                    
376 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 728 e Wladimir BRITO, 
Direito Internacional Público, op. cit., pp. 504-505. 
377 Um exemplo de fato continuado é o caso envolvendo a ocupação da Embaixada dos Estados Unidos em Teerã. Para informação sobre o caso, 
vide a citação n.° 212. A distinção entre as violações contínuas e as violações não contínuas pode ter como efeito, por exemplo, influenciar o 
reconhecimento da jurisdição de um Tribunal e disso resultar efeitos de responsabilidade para um Estado. Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria 
da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., pp. 729-730. 
378 Cf. James CRAWFORD, The International Law Commission´s Articles on State Responsibility. Introduction, text and commentaries, op. cit., p. 
181. 
379 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., pp. 731-732. 
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contramedidas tomadas contra um fato ilícito, a força maior, o perigo extremo e o estado de 

necessidade380. 

Considerando as noções de responsabilidade internacional acima traçadas, é necessário 

novamente destacar que, com a figura do jus cogens, a ilicitude passou a poder consistir na 

infração de obrigações internacionais erga omnes, impostas a toda a comunidade internacional, 

além das já tradicionais obrigações bilaterais assumidas entre determinados Estados. Os artigos 

26.°, 40.° e 41.° do Projeto de Artigos de 2001 tratam de limitações e desdobramentos em 

relação às normas jus cogens de Direito Internacional geral, obrigações internacionais e 

responsabilidade internacional. 

Iniciando pelas causas de exclusão da ilicitude, ainda que estejam previstas no Projeto 

de Artigos, o artigo 26.°, do mesmo diploma, prevê: “nada neste capítulo exclui a ilicitude de 

qualquer fato de um Estado que não esteja em conformidade com uma obrigação decorrente de 

uma norma imperativa de Direito Internacional geral”381. Além dessa referência geral, o artigo 

50.°, § 1.°, alínea d), por exemplo, estabelece as normas imperativas como limitação às 

contramedidas, reiterando a importância desempenhada por estas normas, também indicando 

que as contramedidas não devem afetar a obrigação de se abster da ameaça ou uso da força, 

nos termos da Carta das Nações Unidas; a de proteção de direitos humanos fundamentais e a 

de caráter humanitário que proíbe represálias382. 

O artigo 40.°, no Capítulo III (violações graves de obrigações previstas por normas 

imperativas de Direito Internacional geral), da Parte II, do Projeto de Artigos (2001) dispõe: “1. 

Este capítulo aplica-se à responsabilidade internacional, a qual é implicada pela violação grave, 

por um Estado, de uma obrigação prevista por uma norma de Direito Internacional geral. 2. A 

violação de tal obrigação é grave caso envolva incumprimento grave ou sistemático por parte do 

Estado responsável pelo cumprimento da obrigação”. O artigo 41.°, tratando das consequências 

das violações graves no mesmo capítulo indicado, dispõe: “1. Os Estados devem cooperar para 

por fim, por meios lícitos, qualquer violação grave na acepção do artigo 40.°. 2. Nenhum Estado 

                                    
380 Para desenvolvimento sobre o tema envolvendo as causas de exclusão da ilicitude, cf. Wladimir BRITO, Direito Internacional Público, op. cit., 
pp. 518-531; Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., pp. 738-761 e 
André de Carvalho RAMOS, Responsabilidade Internacional por Violação de Direitos Humanos, op. cit., pp. 217-240.  
381 “Article 26. Compliance with Peremptory Norms. Nothing in this chapter precludes the wrongfulness of any act of a State which is not in 
conformity with an obligation arising under a peremptory norm of general international law.” O capítulo mencionado no artigo 26.° diz respeito ao 
que trata das causas de exclusão da ilicitude. Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: 
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf [27.09.2016]. 
382 “Article 50. Obligations not affected by countermeasures 1. Countermeasures shall not affect: (a) the obligation to refrain from the threat or use 
of force as embodied in the Charter of the United Nations; (b) obligations for the protection of fundamental human rights; (c) obligations of a 
humanitarian character prohibiting reprisals; (d) other obligations under peremptory norms of general international law”. Informação obtida na 
página oficial da Organização das Nações Unidas: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf [27.09.2016]. 
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deve reconhecer como legal uma situação criada por uma violação na acepção do artigo 40.°, 

nem fornecer assistência ou auxílio para manutenção da situação. 3. Este artigo é sem prejuízo 

das outras consequências referidas nesta parte e quaisquer outras consequências de uma 

violação a que este capítulo se aplique e possa implicar nos termos do Direito Internacional”383. 

Tendo em conta os preceitos acima, depreende-se que estão em conformidade com os 

preceitos constantes da Convenção de Viena (1969) que tratam das normas jus cogens, 

salientando a importância dessas normas. Reforce-se que um rol – não exaustivo – de jus 

cogens é composto, conforme já se verificou, pelo princípio da proibição da escravatura, o 

princípio da proibição da pirataria, o princípio da proibição do genocídio, as normas de Direito 

Internacional Humanitário, o princípio da proibição do uso da força, o princípio non refoulement, 

o princípio da proibição da tortura. São normas e princípios dos quais resultam obrigações 

internacionais para os Estados, sem qualquer possibilidade de afastamento por acordo. E a 

violação dessas obrigações, caracterizadas como violações graves, claramente resultam na 

responsabilização do Estado lesante. Diante de uma situação nestes contornos, o Estado lesante 

deve reparar o dano causado, ainda que o Projeto de Artigos, nas disposições que tratam sobre 

violações graves de normas jus cogens, preveja obrigações específicas apenas para Estados 

terceiros – cooperação para pôr fim, por meio lícitos, a tais violações; bem como não reconhecer 

a situação decorrente de um fato ilícito, tampouco auxiliar na manutenção dela. 

A reparação é entendida no âmbito doutrinário como “toda e qualquer conduta do 

Estado infrator para eliminar as consequências do fato internacionalmente ilícito, o que 

compreende uma série de atos, inclusive as garantias de não repetição”384. A essência da 

reparação é o retorno ao status quo ante, mas nem por isso são excluídas outras formas de 

reparação do dano causado. A reparação é igualmente tratada pelo Projeto de Artigos, sendo 

que o artigo 31.° estabelece que o Estado responsável está obrigado à reparação completa em 

razão do dano causado por um fato ilícito internacional385.  

                                    
383 “Article 40 Application of this chapter 1. This chapter applies to the international responsibility which is entailed by a serious breach by a State 
of an obligation arising under a peremptory norm of general international law. 2. A breach of such an obligation is serious if it involves a gross or 
systematic failure by the responsible State to fulfil the obligation. Article 41 Particular consequences of a serious breach of an obligation under 
this chapter 1. States shall cooperate to bring to an end through lawful means any serious breach within the meaning of article 40. 2. No State 
shall recognize as lawful a situation created by a serious breach within the meaning of article 40, nor render aid or assistance in maintaining that 
situation. 3. This article is without prejudice to the other consequences referred to in this part and to such further consequences that a breach to 
which this chapter applies may entail under international law”. Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: 
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf [27.09.2016]. 
384 Cf. André de Carvalho RAMOS, Responsabilidade Internacional por Violação de Direitos Humanos, op. cit., p. 245. 
385 “Article 31. Reparation. 1. The responsible State is under an obligation to make full reparation for the injury caused by the internationally 
wrongful act. 2. Injury includes any damage, whether material or moral, caused by the internationally wrongful act of a State”. Informação 
disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf 
[30.09.2016]. A necessidade de reparação, dentre outros instrumentos, também está prevista no artigo 14.°, § 1.°, da Convenção Internacional 
contra a Tortura (1984). 
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A reparação pode se dar por diversas formas – restituição, indenização e satisfação 

(artigo 34.° do Projeto de Artigos)386. O artigo 35.° do Projeto de Artigos trata da restituição, 

indicando que o Estado responsável pelo fato internacionalmente ilícito tem a obrigação de 

restituir na íntegra, ou seja, realizar medidas para que se retorne ao status quo ante387. A 

doutrina considera a melhor maneira de reparação, na medida em que possibilitaria a completa 

eliminação da conduta violadora e seus efeitos388. Ainda, a doutrina apresenta a possibilidade da 

restituição na íntegra ser entendida de duas formas: o retorno à situação que deveria existir, 

caso o fato internacionalmente ilícito não tivesse ocorrido e o retorno à situação existente antes 

da violação da obrigação internacional389. O posicionamento adotado pelo então Tribunal 

Permanente de Justiça Internacional, no caso “Fábrica de Chorzów” (1928)390, era o de que a 

reparação devia acabar com as consequências de um fato ilícito e restabelecer a situação que, 

na medida do possível, existiria caso o fato ilícito não tivesse sido cometido. Esta diferenciação 

influencia quanto à indenização monetária em razão do dano emergente e lucro cessante. O 

artigo 35.° do Projeto de Artigos reflete, entretanto, a adoção do entendimento pelo retorno ao 

status quo ante. Este entendimento, conforme esclarecido por Crawford, teria a vantagem em 

não exigir uma indagação hipotética de qual seria a situação caso o fato ilícito não tivesse 

ocorrido391. 

A indenização é a forma de reparação mais frequentemente utilizada na prática 

internacional. Esta modalidade, que consta do artigo 36.° do Projeto de Artigos392, corresponde à 

                                    
386 “Article 34 Forms of reparation Full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act shall take the form of restitution, 
compensation and satisfaction, either singly or in combination, in accordance with the provisions of this chapter”. Informação disponível na 
página oficial da Organização das Nações Unidas: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf [01.10.2016]. 
A Corte IDH reconheceu outras formas de reparação, como a garantia de não-repetição. O caso “Loyaza Tamayo contra o Peru” (1998), foi 
recebido pela Comissão IDH em 1993. O Peru, tendo sido acusado de violação do direito de liberdade pessoal, do direito a tratamento humano e 
de garantias judiciais, constantes da Convenção Americana de Direitos Humanos, em relação à vítima María Elena Loayza-Tamoyo, foi 
condenado pela Corte IDH ao pagamento de uma compensação justa à vítima. Ainda, sobre as modalidades de reparação, a Corte IDH afirma: 
“Reparations is a generic term that covers the various ways a State may make amends for the international responsibility it has incurred (restitutio 
in integrum, payment of compensation, satisfaction, guarantees of non-repetitions among others)”.  
387 “Article 35. Restitution. A State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to make restitution, that is, to re-establish 
the situation which existed before the wrongful act was committed, provided and to the extent that restitution: (a) is not materially impossible; (b) 
does not involve a burden out of all proportion to the benefit deriving from restitution instead of compensation”. Informação disponível na página 
oficial da Organização das Nações Unidas: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf [30.09.2016]. 
388 Cf. André de Carvalho RAMOS, A Responsabilidade Internacional por Violação de Direitos Humanos, op. cit., p. 253. 
389 Cf. André de Carvalho RAMOS, A Responsabilidade Internacional por Violação de Direitos Humanos, op. cit., pp. 254-256 e James CRAWFORD, 
The International Law Commission´s Artciles on State Responsibility. Introduction, text and commentaries, op. cit., p 257. 
390 Acórdão de 13 de Setembro de 1928, no caso “Fábrica de Chorzów”, disponível em http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_A/A_17/54_Usine_de_Chorzow_Fond_Arret.pdf, p. 47 [30.09.2016]. 
391 Cf. James CRAWFORD, The International Law Commission´s Artciles on State Responsibility. Introduction, text and commentaries, op. cit., p. 
257. 
392 “Article 36. Compensation. 1. The State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to compensate for the damage 
caused thereby, insofar as such damage is not made good by restitution. 2. The compensation shall cover any financially assessable damage 
including loss of profits insofar as it is established”. Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: 
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf [30.09.2016]. 
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avaliação financeira do dano sofrido pelo Estado lesado ou seus nacionais393. O teor do artigo 

36.° esclarece que a indenização só deve ser aplicada quando a restituição na íntegra é 

insuficiente para a reparação dos danos. Sobre o tema, a Corte IDH já se manifestou nesse 

sentido, afirmando que ante a impossibilidade de gozo de direitos violados – vítima que sofreu 

tratamento desumano, que foi privada arbitrariamente da sua liberdade pessoal, por exemplo – a 

reparação deve ser realizada de modo a recompensar pelos danos e reembolsar as despesas 

que a vítima ou seus familiares tiveram, por exemplo, com a representação no processo394. Para 

além disso, a prática internacional tem entendido que se o dano for patrimonial, a reparação 

incluirá o lucro cessante e o dano emergente, ainda considerando os danos morais na avaliação 

do prejuízo395. Não apenas, a prática internacional admite que a vítima do fato ilícito deve receber 

juros, também de modo indenizatório, pelo período em que esteve privado do bem violado ou da 

compensação adequada, referente ao prejuízo principal396. É neste sentido que o artigo 38.° do 

Projeto de Artigos estabelece: “1. Deverão ser pagos juros sobre qualquer soma devida a título 

principal, se tal for necessário para assegurar a completa reparação. A taxa de juros e a forma 

de cálculo deverão ser estabelecidas de forma a assegurar esse resultado. 2. Os juros correm 

desde a data em que a soma principal deveria ter sido paga até à data em que a obrigação de 

pagamento for cumprida”397. 

A satisfação, por fim, é descrita como a forma de reparação de conduta ilícita que não 

resultou em danos materiais398. Carvalho Ramos nos indica, contudo, que a doutrina 

contemporânea ampliou este conceito, passando a entender a satisfação como um conjunto de 

medidas de declaração da infração cometida e de garantias de não-repetição399. O artigo 37.° 

dispõe: “1. O Estado responsável por um fato internacionalmente ilícito fica obrigado a prestar 

satisfação pelo dano causado por esse fato, na medida em que não possa ser reparado por 

restituição ou indenização. 2. A satisfação pode consistir num reconhecimento de uma violação, 

                                    
393 Cf. James CRAWFORD, The International Law Commission´s Artciles on State Responsibility. Introduction, text and commentaries, op. cit., p. 
263. 
394 Acórdão de 12 de Novembro de 1997, no caso “Suárez Rosero v. Ecuador”, disponível em 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_35_ing.pdf, pp. 25-26 [30.09.2016]. 
395 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 771. 
396 Na decisão do caso “Vapor Wimbledon”, entre o Reino Unido e outros contra a Alemanha (1923), o então TPJI estabelece que fossem devidos 
juros, os quais deveriam correr desde a data da decisão sobre o caso. Acórdão de 17 de Agosto de 1923, no caso “Vapor Wimbledon”, 
disponível em http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_01/03_Wimbledon_Arret_08_1923.pdf, p. 32 [30.09.2016]. Joaquim da Silva Cunha e 
Maria da Assunção do Vale Pereira igualmente mencionam esta decisão. Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, 
Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 771. 
397 Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: 
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf [01.09.2016]. 
398 Cf. André de Carvalho RAMOS, Responsabilidade Internacional por Violação de Direitos Humanos, op. cit., p. 270. Joaquim da Silva Cunha e 
Maria da Assunção do Vale Pereria indicam como sendo a reparação mais adequada quando são de ordem moral os efeitos resultantes de um 
fato ilícito. Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 773. 
399 Cf. André de Carvalho RAMOS, Responsabilidade Internacional por Violação de Direitos Humanos, op. cit., p. 270.   
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numa expressão de arrependimento, num pedido de desculpas formal ou em qualquer outra 

forma adequada. 3. A satisfação não deve ser desproporcionada ao dano e não pode assumir 

uma forma humilhante para o Estado responsável”400. Depreende-se pela leitura inicial do artigo, 

bem como pelos comentários da Comissão de Direito Internacional ao preceito do artigo 37.°, 

que esta forma de reparação não é a padrão401. O reconhecimento por um órgão internacional – 

Tribunal judicial ou arbitral – da existência do ato ilícito e da sua imputação ao responsável é a 

forma mais clara de satisfação402. Outras formas possíveis e admitidas são a expressão de 

desgosto ou a apresentação de desculpas pelo Estado responsável; a prática de atos simbólicos 

– saudação à bandeira do Estado vítima; a aplicação de sanções internas, seja administrativa ou 

disciplinar, ao agente que teve a conduta ilícita403. Imperioso destacar que a forma de satisfação 

adequada dependerá das circunstâncias do caso404. 

Ainda, o entendimento doutrinário, conforme acima mencionado, enquadra as garantias 

de não-repetição como modalidade de reparação por satisfação. As garantias de não-repetição 

consistem na “obtenção de salvaguardas contra a reiteração da conduta violadora de obrigação 

internacional”405. No âmbito das graves violações de direitos humanos, Carvalho Ramos nos 

indica o dever dos Estados em investigarem, processarem e punirem os responsáveis por tais 

violações, como forma de evitar a impunidade e prevenir a ocorrência de novas violações, 

enquadrando este dever como modalidade de garantia de não repetição406. Sobre o assunto a 

Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) já se posicionou, em decisão proferida no 

caso “Velásquez Rodriguez vs. Honduras” (1988)407  indicando que o dever de investigar, 

processar e punir está baseado no artigo 1.°, inciso 1.° da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, onde consta a obrigação dos Estados de garantia do respeito aos direitos protegidos 

por tal Convenção. O posicionamento foi reiterado em outras decisões, como, por exemplo, nos 

                                    
400 Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: 
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf [01.10.2016]. 
401 Informação disponível na página oficial da Organização das Nações Unidas: 
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf, p. 105 [01.10.2016]. 
402 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 773. 
403 Cf. Joaquim da Silva CUNHA e Maria da Assunção do Vale PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, op. cit., p. 773. 
404 Cf. James CRAWFORD, The International Law Commission´s Articles on State Responsibility. Introduction, text and commentaries, op. cit., p. 
278. 
405 Cf. André de Carvalho RAMOS, Responsabilidade Internacional por Violação de Direitos Humanos, op. cit., p. 290. 
406 Cf. André de Carvalho RAMOS, Responsabilidade Internacional por Violação de Direitos Humanos, op. cit., pp. 291 e 293. 
407 Acórdão de 29 de Julho de 1988, no caso “Velásquez Rodriguez vs. Honduras”, disponível em 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf [15.10.2016]. 



 

 
81 

casos “Meninos de rua (Villagrán Morales e outros) vs. Guatemala” (1999)408, “Goiburú e outros 

vs. Paraguai” (2006)409 e “Ibsen Cárdenas e Ibsen Peñas vs. Bolívia” (2010)410. 

Ainda, imperioso destacar algumas decisões em que a Corte IDH, pelo reconhecimento 

do caráter jus cogens de determinadas normas, atribuiu responsabilidade a um Estado e 

determinou o dever de investigar, processar e punir. No caso “Almonacid Arellano e outros vs. 

Chile” (2006), cuja ação envolvia execuções extrajudiciais, a Corte IDH indicou terem sido 

praticados crimes contra a humanidade – atos desumanos, como o assassinato, praticados em 

um contexto de ataque generalizado ou sistemático contra uma população civil 411 –, o que 

contrariou a norma jus cogens de proibição da prática de tais crimes. Desse modo, a 

investigação seguida de uma ação criminal – e eventual punição – são obrigatórias, ainda que o 

Chile não tenha ratificado a “Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos 

Crimes contra a Humanidade” (1968), pois se trata de norma cogente, pertencente ao Direito 

Internacional geral, de cujo cumprimento nenhum Estado pode se eximir, independentemente de 

adesão a tratado412. No caso “Goiburú e outros vs. Paraguai” (2006), acima indicado, a Corte 

IDH determinou a responsabilidade internacional do Paraguai em razão dos fatos apresentados – 

detenção ilegal e arbitrária, prática de tortura e desaparecimento forçado daqueles em nome dos 

quais a ação foi ajuizada – e o dever de investigar, processar e punir os responsáveis. Destacou 

que os fatos praticados contrariam normas jus cogens, como é o caso da proibição da prática da 

tortura e da proibição de desaparecimentos forçados413. 

São esses os contornos que a figura do jus cogens tem traçado no Direito Internacional. 

Parece claro, portanto, que sabemos que os direitos humanos fundamentam a comunidade 

internacional. O questionamento sobre a natureza e o fundamento destes direitos, bem como se 

estes são absolutos ou relativos, deve dar espaço aos questionamentos que envolvam 

modalidades de garantia desses direitos. Para Bobbio, devemos direcionar nossas atenções para 

o grave problema de nosso tempo, que é saber quais são os modos mais seguros e efetivos de 

garantia dos direitos humanos, para impedir que sejam continuamente violados, apesar de 

                                    
408 Acórdão de 19 de Novembro de 1999, no caso “Meninos de rua (Villagrán Morales e outros) vs. Guatemala”, disponível em 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_63_esp.pdf [15.10.2016]. 
409 Acórdão de 22 de Setembro de 2006, no caso “Goiburú e outros vs. Paraguai”, disponível em 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_153_esp.pdf [15.10.2016]. 
410 Acórdão de 01 de Setembro de 2010, no caso “Ibsen Cárdena e Ibsen Peña vs. Bolívia”, disponível em 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_217_esp1.pdf [15.10.2016]. 
411 Acórdão de 26 de Setembro de 2006, no caso “Almonacid Arellano e outros vs. Chile”, disponível em 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf, p. 45 [15.10.2016]. 
412 Acórdão de 26 de Setembro de 2006, no caso “Almonacid Arellano e outros vs. Chile”, disponível em 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf, pp. 49 e 60-61 [15.10.2016]. 
413 Acórdão de 22 de Setembro de 2006, no caso “Goiburú e outros vs. Paraguai”, disponível em 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_153_esp.pdf, pp. 63 e 78 [15.10.2016]. 
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solenes compromissos internacionais414. Atentarmos para esse problema certamente influi na 

própria garantia da estabilidade da comunidade internacional. 

  

                                    
414 Cf. BOBBIO, Norberto, L´étà dei Diritti, Giulio Einaudi Editore, tradução portuguesa de Carlos Nelson Coutinho, A Era dos Direitos, Rio de 
Janeiro, Elsevier, 2004, p. 45. 
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CAPÍTULO III – A responsabilidade do Estado brasileiro pela prática de tortura durante a ditadura 

militar (1964-1985) 

1. A instituição do regime militar de 1964-1985 

1.1. Antecedentes 

Na década de sessenta do século XX, o mundo vivia sob o impacto da Guerra Fria e, na 

América Latina, é de se destacar a agitação com a Revolução Cubana ocorrida em 1959415. Os 

acontecimentos passados no Brasil, no período de 1964 a 1985, têm a marca do temor das 

ideias socialistas que se expandem por toda a América Latina416. É com este cenário que, em 1 

de abril de 1964, após a retirada do poder, por meio de um golpe militar, do então presidente do 

Brasil, João Goulart, é instalada a ditadura militar brasileira que finda com a posse de José 

Sarney, em 15 de março de 1985417. A participação dos militares em intervenções contra lutas 

populares não é exclusiva do momento indicado, remontando a momentos antecedentes da 

história brasileira418. Analisando os acontecimentos mais chegados ao momento em que é 

realizado o golpe militar, partimos do Governo de Getúlio Vargas (1951-1954). Vargas é eleito na 

sequência do governo do Marechal Eurico Gaspar Dutra (1946-1951) – governo fortemente 

alinhado ideologicamente com os militares brasileiros e norte-americanos, fundado numa política 

nacional de um governo em prol dos Estados Unidos, rigidamente antipopular e autoritário419 –, 

assumindo o poder sob a bandeira nacionalista, mas encontrando os interesses norte-

americanos já deveras enraizados e influentes no Brasil, situação esta de difícil alteração. O 

Governo de Vargas, que nem se enquadrava aos interesses dos monopólios estrangeiros, 

tampouco incentivava a participação popular para imposição de medidas nacionalizantes, estava 

em risco. A sua deposição já estava a ser arquitetada por chefes militares, tendo sido frustrada 

                                    
415 Informação disponível na página oficial da Câmara dos Deputados do Brasil:  http://www2.camara.leg.br/comunicacao/institucional/noticias-
institucionais/ha-50-anos-a-renuncia-de-um-presidente-marcou-a-historia-republicana-do-pais [03.10.2016]. 
416 Cf. Dalmo de Abreu DALLARI, “A Ditadura brasileira de 1964”, s/d, texto disponível em 
www.dhnet.org.br/direitos/militantes/dalmodallari/dallari_ditadura_brasileira_de_1964.pdf, p. 2 [03.10.2016]. 
417 Informação disponível na página oficial da Câmara dos Deputados do Brasil: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/golpe-de-1964 [04.10.2016]. 
418 No período monárquico brasileiro, por exemplo, são verificados levantes populares pela defesa da soberania nacional e contra a opressão 
política: a Confederação do Equador (1824), a Cabanagem (1835-1840), a Guerra dos Farrapos (1835-1845), a Sabinada (1837-1838), a 
Balaiada (1838-1841), a Revolta Liberal (1842) e a Revolução Praieira (1848). Episódios que são reprimidos, inclusive criando-se, em 1831, a 
Guarda Nacional (responsável pelo combate aos opositores internos) para auxílio ao Exército, que passa a ser responsável pela defesa externa. 
Esta Guarda, entretanto, deixa de existir, tendo seu declínio iniciado nos finais do século XIX. Já na fase republicana, a ação repressiva do 
Exército é verificada contra Canudos (1897) e o Contestado (1912). Podemos mencionar, também, a alta hierarquia das Forças Armadas que, 
agrupada com Getúlio Vargas, instaura o Estado Novo (1937), uma ditadura sem máscaras. Cf. AAVV, Brasil: Nunca Mais, Rio de Janeiro, Vozes, 
2011, pp.56-58.  
419 Cf. AAVV, Brasil: Nunca Mais, op. cit., p.59 e a página oficial do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da 
Fundação Getúlio Vargas (CPDOC/FGV): http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/biografias/eurico_gaspar_dutra [03.10.2016]. 
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em razão do seu suicídio, em 24 de Agosto de 1954420. As manifestações populares pelo país 

após o suicídio demonstraram a insatisfação com a presença do capital norte-americano no 

Brasil, o que resultou no recuo de tentativas de tomada do poder pelos militares. A posse de 

Juscelino Kubitschek (1956-1961) como presidente, em janeiro de 1956, acalmou as manobras 

que ainda havia pela efetivação de um golpe, sendo que este recuo se deu por iniciativa de 

grupos nacionalistas das Forças Armadas, como o do Ministério da Guerra. A tentativa de golpe 

é postergada, mas a Escola Superior de Guerra, fundada em 1949, será, posteriormente, um 

poderoso elemento com a sua Doutrina de Segurança Nacional421.  

Findo o mandato de Kubitschek, Jânio Quadros assume a presidência do Brasil, mas 

renuncia ao cargo em 25 de Agosto de 1961422. Como João Goulart, vice-presidente da 

República, estava em viagem oficial à China, o cargo foi ocupado pelo então presidente da 

Câmara dos Deputados, Pascoal Ranieri Mazzilli423. O poder efetivo, contudo, é exercido por três 

ministros militares – Conselho de Ministros – contrários à posse de Goulart, que é impugnada 

por entenderem-no muito próximo aos sindicatos424. Tendo em conta as manifestações populares 

por todo o país contrárias à impugnação e a crise política instalada, o Congresso Nacional 

aprovou a Emenda Constitucional n.° 4425, em setembro de 1961, que garantiu a posse de 

Goulart, mas instituiu o sistema parlamentarista no Brasil, prevendo para o início de 1965 um 

plebiscito para decisão sobre a continuidade do parlamentarismo. As lutas populares marcam os 

anos de 1962 a 1964 e a busca por reformas estruturais se intensifica com a derrubada do 

parlamentarismo pelo plebiscito, fato que assegura poderes mais amplos ao presidente, até 

então limitado pela atuação do Conselho de Ministros em razão do regime parlamentar. João 

Goulart está, assim, diante de um período marcado por pressão para a realização de reformas. 

Os trabalhadores sindicalizados já contavam com uma desenvolvida capacidade de mobilização 

e cada vez mais havia sindicatos aderindo às lutas em prol das reformas de base propostas por 

Goulart. Todavia, o intuito da criação de uma central sindical denominada Comando Geral dos 

Trabalhadores é visto pela direita afastada do governo como um forte indício da iminência da 

                                    
420 Cf. AAVV, Brasil: Nunca Mais, op. cit., pp. 59-60. 
421 Cf. AAVV, Brasil: Nunca Mais, op. cit.,p. 60. 
422 Informação disponível na página oficial da Câmara dos Deputados do Brasil: http://www2.camara.leg.br/comunicacao/institucional/noticias-
institucionais/ha-50-anos-a-renuncia-de-um-presidente-marcou-a-historia-republicana-do-pais [03.10.2016]. 
423 Informação disponível na página oficial do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio 
Vargas (CPDOC/FGV): http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/NaPresidenciaRepublica/Parlamentarismo_sim_ou_nao 
[03.10.2016]. 
424 Informação disponível na página oficial do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio 
Vargas (CPDOC/FGV): http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/NaPresidenciaRepublica/Parlamentarismo_sim_ou_nao 
[03.10.2016]. 
425 Informação disponível na página oficial da Câmara dos Deputados do Brasil:  http://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/1960-
1969/emendaconstitucional-4-2-setembro-1961-349692-publicacaooriginal-1-pl.html [03.10.2016]. 
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revolução comunista no Brasil, além da alta inflação e o medo por uma reforma agrária também 

piorarem o cenário426. A oposição a Goulart e ao seu governo está toda mobilizada para a 

desestabilização do governo, atuando por meio de institutos de fachada – o Instituto Brasileiro de 

Ação Democrática (IBAD), o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) –, com o apoio da 

imprensa conservadora e a ajuda, também financeira, dos norte-americanos427. O caos está 

instalado e praticamente toda a classe média e importantes setores dos trabalhadores urbanos e 

rurais estavam sob a forte influência da propaganda anticomunista428. João Goulart resolve 

promover uma série de grandes comícios a fim de mobilizar a população em favor das reformas 

de base. O Comício das Reformas, em 13 de março de 1964, reúne no Rio de Janeiro cerca de 

duzentas mil pessoas. Na ocasião, Goulart proclamou a necessidade de mudar a Constituição e 

anunciou a adoção de medidas, como o tabelamento dos aluguéis, a nacionalização das 

refinarias de petróleo pertencentes ao capital privado e a reforma agrária. Poucos dias após, a 

oposição conservadora realizou, em São Paulo, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, 

reunindo cerca de quinhentas mil pessoas, com o que se viu o descontentamento da população 

civil com o governo de Goulart429.  

1.2. O golpe de Estado de 31 de março de 1964 

Nesse clima, as Forças Armadas se apresentaram para a derrubada do Governo, 

militares deflagrando o golpe de Estado na madrugada de 31 de março de 1964, sendo que a 

maioria dos meios de comunicação foi invadida para que ficasse assegurado que não haveria 

resistência, tampouco notas de protesto contra o golpe. A sede da União Nacional dos 

Estudantes (UNE), bem como diversos sindicatos também foram invadidos por militares, 

deixando a mensagem clara de que não permitiriam resistência, o que obviamente praticamente 

não aconteceu pela falta de condições em fazer frente às armas430. 

Com a retirada de João Goulart da presidência da República, e a sua partida para o 

Uruguai, o governo é assumido interinamente por Ranieri Mazzilli, apesar de o poder estar de 

fato nas mãos dos militares. No dia 9 de abril de 1964, o Supremo Comando Revolucionário, 

                                    
426 Cf. AAVV, Brasil: Nunca Mais, op. cit., pp. 61-62. 
427 O IBAD fazia a agitação de rua contra o governo, baseada em propaganda contra o comunismo, e o IPES produzia propaganda anticomunista e 
tinha um serviço secreto particular para perseguir opositores.  Cf. Ivan SEIXAS, “A Ditadura Militar Brasileira: A transição negociada contra os 
interesses populares”, s/d, texto disponível em http://www.sdh.gov.br/noticias/pdf/ditadura-militar-no-brasil-1, p. 7 [03.10.2016]. 
428 Cf. AAVV, Brasil: Nunca Mais, op. cit., p. 63. 
429 Informação disponível na página oficial da Câmara dos Deputados do Brasil: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/golpe-de-1964 [04.10.2016]. 
430 Cf. Ivan SEIXAS, “A Ditadura Militar Brasileira: A transição negociada contra os interesses populares”, s/d, texto disponível em 
http://www.sdh.gov.br/noticias/pdf/ditadura-militar-no-brasil-1, pp. 7-8 [03.10.2016] e AAVV, Brasil: Nunca Mais, op. cit., p. 63. 
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composto por três militares, decreta o Ato Institucional n.° 1 (AI-1)431, em cujo texto se afirma: “a 

revolução vitoriosa, como Poder Constituinte, se legitima por si mesma”. Ainda, o AI-1, por meio 

do artigo 7.°, suspende por seis meses as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade e 

estabilidade, autoriza a cassação de mandatos legislativos e a punição de integrantes da 

administração pública432. O AI-1 também determina a eleição indireta do Presidente da República 

para um mandato até 31 de janeiro de 1966433. Em 11 de abril de 1964, numa eleição de 

candidato único, o Congresso Nacional elege o marechal Castello Branco (1964-1967) para a 

Presidência da República, o qual assume o cargo em 15 de abril do mesmo ano. Três meses 

depois tem seu mandato prorrogado pelo Congresso Nacional até março de 1967, postergando-

se a eleição presidencial prevista pelo AI-1 que era para 3 de outubro de 1965. 

A consolidação do Estado autoritário vai ganhando cada vez mais forma. As reformas de 

base de caráter nacionalista são afastadas e o modelo econômico se configura, basicamente, 

pela concentração de renda e desnacionalização da economia. Um modelo econômico que exige 

a alteração da estrutura jurídica do país, o reforço de instrumentos de repressão e de controle, e 

a radical alteração das relações entre o Executivo, Judiciário e Legislativo434. Castello Branco cria 

a Comissão Geral de Investigações (CGI), responsável pela coordenação das atividades dos 

inquéritos policiais militares que estavam sendo instaurados por todo o país435, e o Sistema 

Nacional de Informação (SNI), com a função de superintender e coordenar, em todo o território 

nacional, as atividades de informação e contra informação, em particular as que interessem à 

Segurança Nacional436. 

O Ato Institucional n.° 2 (AI-2), de 27 de outubro de 1965437, vem na sequência da 

derrota sofrida pelo governo de Castello Branco nas eleições estaduais no Rio de Janeiro e Minas 

Gerais. O AI-2 pode ser visto como a passagem do Governo que se considerava transitório para 

                                    
431 Este Ato Institucional deveria ter sido o único, servindo apenas para que fosse estabelecido o Governo para a realização de reformas políticas e 
econômicas. Cf. Marcos NAPOLITANO, 1964: História do Regime Militar Brasileiro, São Paulo, Contexto, 2014, p. 73. Ato Institucional n.° 1 
disponível na página oficial do Governo brasileiro: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-01-64.htm [04.10.2016]. 
432 É possível verificar o balanço das cassações e outras punições realizadas em virtude do AI-1, cf. AAVV, Brasil: Nunca Mais, op. cit., p. 65. 
433 A eleição indireta do Presidente e Vice-Presidente da República, por meio do AI-1, deveria ter sido algo pontual. Findo o prazo de vigência do AI-
1, em 31 de janeiro de 1966, também terminavam os mandatos do Presidente e Vice-Presidente da República. Os cargos seriam então 
assumidos em razão do resultado de eleição direta, nos termos da Constituição Federal de 1946, que deveria ser realizada em 3 de outubro de 
1965. Cf. Almir Pazzianotto PINTO et al., 21 anos de regime militar. Balanços e perspectivas, Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1994, pp. 
163-164. 
434 Cf. AAVV, Brasil: Nunca Mais, op. cit., pp. 64-65. 
435 O decreto executivo n.° 53.897/1964 regulamentou os artigos 7.° e 10.° do AI-1, igualmente criando a Comissão Geral de Investigações. 
Informação disponível na página oficial do Senado Federal brasileiro: 
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=53897&tipo_norma=DEC&data=19640427&link=s [04.10.2016]. 
436 A Lei nº 4.341/1964 criou o Serviço Nacional de Informações. Informação disponível na página oficial do Governo brasileiro: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4341.htm [04.10.2016]. 
437 Informação disponível na página oficial do Governo brasileiro: http://www.planalto.gov.br//CCIVIL_03/AIT/ait-02-65.htm [04.10.2016]. 
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um regime autoritário mais estruturado438. Este Ato estabelece nova redação constitucional por 

meio da qual estende aos civis o foro da Justiça militar, nos casos expressos em lei para 

repressão de crimes contra a segurança nacional ou instituições militares (art. 8.°); torna 

indireta a eleição para Presidente da República que passou a ser realizada pela maioria absoluta 

dos membros do Congresso Nacional (art. 9.°); acaba com todos os partidos políticos 

cancelando os respectivos registros (art. 18.°) – permitia a criação de novos partidos, desde que 

observadas as diversas exigências da Lei n.° 4.740, de 15 de julho de 1965 –; autoriza ao 

Executivo o fechamento do Congresso Nacional, em estado de sítio ou até mesmo fora dele (art. 

31.°). Em razão do AI-2, passa a viger um bipartidarismo no Brasil, existindo apenas os partidos 

políticos, governista, denominado Aliança Renovadora Nacional (ARENA), e o de oposição 

consentida, denominado Movimento Democrático Brasileiro (MDB)439. Já no final do governo de 

Castello Branco é promulgada a Lei da Imprensa n.° 5.250, de 09 de fevereiro de 1967, 

regulando a liberdade de manifestação do pensamento e de informação440.  

O Ato Institucional n.° 3, de 05 de fevereiro de 1966441, estabelece a data da eleição 

presidencial para a sucessão de Castello Branco – estipulada para 3 de outubro de 1966 –, 

além de também tornar indiretas as eleições estaduais, dispondo sobre elas. O nome do general 

Costa e Silva (1967-1969), então Ministro da Guerra, já havia sido discutido nos quartéis, os 

quais eram o colégio eleitoral de fato. A sua indicação para a presidência, que corresponde à 

escolha de uma linha militar bastante dura, é referendada pelo Congresso Nacional, tomando 

posse em março de 1967442. No governo de Costa e Silva é promulgada uma nova Constituição 

da República (1967443, com a posterior Emenda Constitucional n.° 1, de 1969444, que edita o 

novo texto dessa Constituição) e uma Lei de Segurança Nacional, de n.° 314, de 13 de março 

de 1967445.  

1.3. A oposição ao regime militar e o aumento da repressão 

                                    
438 Cf. Marcos NAPOLITANO, 1964: História do Regime Militar Brasileiro, op. cit., p. 73. 
439 Cf. AAVV, Brasil: Nunca Mais, op. cit., p. 66. 
440 Informação disponível na página oficial do Governo brasileiro: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5250.htm [04.10.2016]. 
441 Informação disponível na página oficial do Governo brasileiro: http://www.planalto.gov.br//CCIVIL_03/AIT/ait-03-66.htm [04.10.2016]. 
442 Cf. AAVV, Brasil: Nunca Mais, op. cit., p. 66. 
443 Texto disponível na página oficial do Governo brasileiro: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm [04.20.2016]. 
O Ato Institucional n.° 4 é promulgado em 12 de dezembro de 1966, convocando o Congresso Nacional para a discussão, votação e 
promulgação do projeto da nova Constituição. Informação disponível na página oficial do Governo brasileiro: 
http://www.planalto.gov.br//CCIVIL_03/AIT/ait-04-66.htm [04.10.2016]. 
444 Informação disponível na página oficial do Governo brasileiro: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm [04.10.2016] 
445 Informação disponível na página oficial do Governo brasileiro: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-314-13-
marco-1967-366980-publicacaooriginal-1-pe.html [04.10.2016]. 
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É neste cenário de forte aparato repressivo e efetiva repressão de manifestações nas 

ruas – estudantis, por exemplo –, que começa a crescer a oposição ao regime militar. A gota 

d´água para o governo foi o discurso na Câmara do Deputado federal Márcio Moreira Alves, do 

MDB, tendo sido pedida a sua cassação – que não ocorreu em tal momento, mas mais tarde –, 

após pedir à população que boicotasse o desfile da Independência a ocorrer em 7 de setembro 

de 1968, e que as mulheres não namorassem oficiais das Forças Armadas enquanto a escalada 

da violência não parasse446. A este fato se seguiu a criação do Conselho Superior de Censura, por 

meio da Lei n.° 5.536, de 21 de novembro de 1968447, aumentando o controle e a repressão aos 

meios de comunicação social. 

Costa e Silva baixa, então, o Ato Institucional n.° 5 (AI-5), em 13 de dezembro de 

1968448; um Ato que, ao contrário dos anteriores, não tinha prazo de vigência. O AI-5 vigorou até 

dezembro de 1978, sendo “a expressão mais acabada da ditadura militar brasileira”449. O 

decreto suprimiu liberdades individuais, junto da suspensão de direitos políticos (art. 5.°)450, 

suspendeu as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, 

bem como a de exercício em funções por prazo certo (art. 6.°), conferiu poderes extraordinários 

ao presidente da República (art. 4.°; 6.°, § 1°; 7.°) e suspendeu a garantia de habeas corpus 

para os casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e a 

economia popular (art. 10.°). O AI-5 abriu ainda mais espaço para a sistematização e 

institucionalização da censura, das prisões arbitrárias, das torturas, dos desaparecimentos 

forçados, das invasões de domicílio; verificou-se o claro recrudescimento das arbitrariedades e 

violências àqueles que se opunham ao regime451. Com toda essa perseguição, a oposição – 

excluída a permitida pelo governo por parte do partido MDB – acaba por ter de assumir a 

clandestinidade452. 

                                    
446 Cf. Daniele DOMINGUES et. al., “AI-5: o golpe dentro do golpe”, 2008, texto disponível em http://puc-riodigital.com.puc-rio.br/media/7%20-
%20ai5%20o%20golpe%20dentro%20do%20golpe.pdf, p. 34 [05.10.2016]. 
447 Informação disponível na página oficial do Governo brasileiro: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L5536.htm 
[05.10.2016]. 
448 Informação disponível na página oficial do Governo brasileiro: http://www.planalto.gov.br//CCIVIL_03/AIT/ait-05-68.htm [04.10.2016]. 
449 Cf. Maria Celina D´ARAUJO, “O AI-5”, s/d, texto disponível em http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/AI5 [05.10.2016] e 
Maria José de REZENDE, A ditadura militar no Brasil: repressão e pretensão de legitimidade. 1964-1984, Londrina, UEL, 2013, pp. 88-89. 
450 “Art. 5º - A suspensão dos direitos políticos, com base neste Ato, importa, simultaneamente, em: I - cessação de privilégio de foro por 
prerrogativa de função; II - suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais; III - proibição de atividades ou manifestação 
sobre assunto de natureza política; IV - aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: a) liberdade vigiada; b) proibição de 
freqüentar determinados lugares; c) domicílio determinado. § 1º - O ato que decretar a suspensão dos direitos políticos poderá fixar restrições ou 
proibições relativamente ao exercício de quaisquer outros direitos públicos ou privados. § 2º - As medidas de segurança de que trata o item IV 
deste artigo serão aplicadas pelo Ministro de Estado da Justiça, defesa a apreciação de seu ato pelo Poder Judiciário”. Informação disponível na 
página oficial do Governo brasileiro: http://www.planalto.gov.br//CCIVIL_03/AIT/ait-05-68.htm [05.10.2016]. 
451 Cf. Daniele DOMINGUES et al., “AI-5: o golpe dentro do golpe”, 2008, texto disponível em http://puc-riodigital.com.puc-rio.br/media/7%20-
%20ai5%20o%20golpe%20dentro%20do%20golpe.pdf, p. 34 [05.10.2016] e Dalmo de Abreu DALLARI, “A Ditadura brasileira de 1964”, s/d, texto 
disponível em www.dhnet.org.br/direitos/militantes/dalmodallari/dallari_ditadura_brasileira_de_1964.pdf, pp. 3-4 [05.10.2016]. 
452 Cf. AAVV, Brasil: Nunca Mais, op. cit., p. 67. 
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Em agosto de 1969, Costa e Silva é afastado da presidência em razão de uma 

enfermidade. O cargo deveria ser assumido pelo vice-presidente, Pedro Aleixo, mas por ser civil, 

a sua posse é impedida por três ministros militares. O Congresso Nacional, que tinha sido 

fechado, é reaberto para referendar o nome do general Emílio Garrastazzu Médici (1969-1974) 

para a Presidência da República453. Concomitantemente, a Junta Militar (ministros da Marinha de 

Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar) adotou penas de morte e banimento, por meio do 

Decreto-Lei n.° 898, de 29 de setembro de 1969454, endurecendo as punições constantes da Lei 

de Segurança Nacional. 

O governo de Médici iniciado em 30 de outubro de 1969, sob o lema “Segurança e 

Desenvolvimento”455, representou o período mais obscuro da história republicana brasileira, 

envolto em repressão, violência e supressão das liberdades civis, transformando tortura e 

assassinato em expedientes ainda mais rotineiros456. Apesar disso, vivia-se, com o governo de 

Médici, o chamado “milagre econômico” (projetos de impacto para a economia brasileira e 

grandes obras); mas o declínio desse milagre, a partir do segundo semestre de 1973, fez com 

que fosse buscado um novo momento para o regime militar457. 

O mandato de Médici já estava por terminar, sendo então indicado o general Ernesto 

Geisel (1974-1979), com a estratégia de recuperar a legitimidade do regime militar. Vigora uma 

política de reativação da vida partidária, mas também a contenção da oposição dentro de limites 

que não ameaçassem a segurança nacional. Há, inclusive, certo abrandamento da censura, 

claro que sempre tendo em conta os interesses do regime. A dura repressão continua, 

caracterizando-se por um governo de abertura totalmente controlada458. Tendo o objetivo de 

recuperação da legitimidade do regime, vê-se que o governo, pelos denominados órgãos de 

segurança, apesar de manter a repressão – sequestros, torturas, assassinatos –, passa a querer 

aparentar, por vezes, que respeitava os direitos humanos. Quanto à reativação da vida partidária, 

esta é refletida no Congresso Nacional, onde a oposição passa a denunciar as práticas do 

governo. Apesar das manobras do governo de Geisel, a oposição começou a crescer nas urnas459. 

Ainda, a fracassada tentativa de um acordo com a oposição para a reforma do Poder Judiciário – 

                                    
453 Cf. AAVV, Brasil: Nunca Mais, op. cit., p. 67. 
454 Informação disponível na página oficial do Governo brasileiro: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0898.htm 
[05.10.2016]. 
455 Cf. Maria José de REZENDE, A ditadura militar no Brasil: repressão e pretensão de legitimidade. 1964-1984, op. cit., p. 103. 
456 Cf. AAVV, Brasil: Nunca Mais, op. cit., p. 68. 
457 Cf. Maria José de REZENDE, A ditadura militar no Brasil: repressão e pretensão de legitimidade. 1964-1984, op. cit., p. 370 e AAVV, Brasil: 
Nunca Mais, op. cit., pp. 68-69. 
458 Cf. AAVV, Brasil: Nunca Mais, op. cit., p. 69. 
459 Com as eleições municipais de novembro de 1976, apesar do partido do governo (ARENA) ainda ter a maioria nos municípios e estados, o 
partido de oposição (MDB) passa a crescer. Cf. AAVV, Brasil: Nunca Mais, op. cit., pp.70-71. 
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que tinha como objetivo revestir o Executivo com mais poderes –460, e a preocupação do governo 

com as eleições para governador a serem realizadas em 1978 – que deveria ser direta nos 

termos da Constituição de 1967 (art. 16.°) –, levam a que Geisel feche o Congresso Nacional e 

baixa o “Pacote de Abril”, em 1.° de abril de 1977. O Governo ainda tentou uma emenda 

constitucional que instituía eleições indiretas para os governadores, mas não possuía 2/3 dos 

votos para a aprovação da emenda. O “Pacote de Abril” determina eleições indiretas para 

governadores, cria a eleição indireta para um terço dos senadores, altera o quórum para 

emenda constitucional (de dois terços para maioria simples) e amplia o mandato presidencial de 

cinco para seis anos. Um conjunto de medidas que se destinou principalmente à manutenção da 

maioria do governo no Congresso Nacional461. 

Necessário destacar, contudo, que já havia no governo de Geisel divergência entre 

grupos militares quanto à atuação dos órgãos de segurança. Dois assassinatos – do jornalista 

Wladimir Herzog (outubro/1975) e do metalúrgico Manoel Fiel Filho (janeiro/1976) – sob tortura 

no Destacamento de Operações de Informação – Centro de operações de defesa interna (DOI-

Codi) de São Paulo promoveram reações por parte da opinião pública. No segundo dos 

assassinatos, Geisel destituiu o comandante do II Exército, o que gerou sérios impactos na 

esfera militar462.  

1.4. A preparação da transição política e o movimento pela anistia 

Apesar da repressão ainda muito forte, o cenário nacional é de lutas populares, de 

isolamento político do regime e de piora da situação econômica do país. Frente à crise, ainda 

assim é o momento de indicação de um nome para a sucessão presidencial, sendo escolhido o 

general João Baptista de Oliveira Figueiredo (1979-1985), então chefe do Serviço Nacional de 

Informação (SNI). Figueiredo toma posse, já com o AI-5 revogado – em dezembro de 1978, 

conforme acima mencionado –, em meio ao agravamento da crise econômica e às pressões 

cada vez mais fortes pela reabertura democrática463, reafirmando perante o Congresso Nacional o 

seu propósito de fazer o Brasil uma democracia464. 

                                    
460 Cf. AAVV, Brasil: Nunca Mais, op. cit., p.71. 
461 Cf. Marly MOTA, “Pacote de Abril”, s/d, texto disponível em  http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/PacoteAbril [05.10.2016]. 
462 Cf. AAVV, Brasil: Nunca Mais, op. cit., p.72. 
463 Cf. AAVV, Brasil: Nunca Mais, op. cit., pp. 73-75. 
464 Informação disponível na página oficial do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio 
Vargas (CPDOC/FGV): http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/joao-batista-de-oliveira-figueiredo [06.10.2016]. 
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É durante o mandato de Figueiredo que o movimento pela anistia ganha bastante 

relevância, resultando na Lei n.° 6.683, de 28 de agosto de 1979465, também conhecida como a 

Lei da Anistia. Esta Lei foi promulgada com o intuito de reverter as punições aos cidadãos 

brasileiros que tenham sido considerados criminosos políticos pelo regime militar, no período de 

02 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979. A Lei da Anistia estabeleceu, entre outros 

direitos, o regresso dos exilados ao Brasil, o restabelecimento dos direitos políticos e o retorno 

ao serviço de militares e funcionários da administração pública, excluídos de suas funções 

durante a ditadura466. A aplicação de uma lei da anistia foi a forma encontrada para solucionar o 

dilema da transição política: a punição dos crimes cometidos no passado467. 

O sistema bipartidário, que vigorava desde 1965 com a promulgação do AI-2, é extinto, 

pela promulgação da Lei n.° 6.767, de 20 de dezembro de 1979468. O fim do bipartidarismo 

tinha como intuito a divisão da oposição – enquanto o governo, com os antigos membros do 

ARENA comporiam um único novo partido, a oposição, com os membros do MDB, que tinham 

em comum apenas a oposição ao regime, se diluiria perdendo força469. É também aprovado o 

projeto do governo de Emenda Constitucional n.° 15, de 19 de novembro de 1980470, 

restaurando as eleições diretas para os governos estaduais e extinguindo a eleição de senador 

pela via direta. 

É de se notar, portanto, alguma reestruturação no sentido de uma abertura política. 

Entretanto, ainda existiam ações contrárias a esta abertura, perpetradas por militares “linha 

dura”471. Mesmo assim, a oposição continuou ativa e, em abril de 1983, o Deputado federal 

Dante de Oliveira apresenta à Câmara dos Deputados a Emenda Constitucional n.° 5, pela qual 

seria restabelecida eleição direta para presidência da República, inclusive para a que ocorreria 

em novembro de 1984, para a sucessão de João Figueiredo. Inicialmente sem muita 

repercussão, assume maior relevância perante a opinião pública e também perante parte do 

partido governista, descontente com o governo Figueiredo. Chegou-se a tentar um acordo político 

                                    
465 Informação disponível na página oficial do Governo brasileiro: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6683.htm [06.10.2016]. 
466 Informação disponível na página oficial do Governo brasileiro: http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/11/lei-da-anistia-poltica-
reverteu-punicoes-da-epoca-da-ditadura [06.10.2016] 
467 Cf. Lucia Elena Arantes Ferreira BASTOS, “A lei da anistia brasileira: os crimes conexos, a dupla via e tratados de direitos humanos”, in Revista 
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 103, 2008, p. 593. 
468 Texto disponível na página oficial do Governo brasileiro: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6767.htm [06.10.2016]. 
469 O antigo ARENA passou a ser o Partido Democrático Social (PDS) e o MDB passou a ser o Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB). Alguns parlamentares abandonam o PMDB, o que resulta no ressurgimento do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e na criação do 
Partido Democrático Trabalhista (PDT) e do Partido dos Trabalhadores (PT). Informação disponível na página oficial da Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo: http://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=360461 [06.10.2016]. 
470 Informação disponível na página oficial do Governo brasileiro: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc15-80.htm [06.10.2016]. 
471 Informação disponível na página oficial do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio 
Vargas (CPDOC/FGV): http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/joao-batista-de-oliveira-figueiredo [06.10.2016]. 
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entre a oposição e os governistas descontentes, para a indicação de um candidato consensual 

às eleições diretas de 1984472. O ano de 1984 inicia com um movimento gigantesco por todo o 

país pedindo eleições diretas para a presidência – movimento conhecido por Diretas Já473. Ocorre 

que, em 24 de abril, à véspera da votação da Emenda Constitucional na Câmara dos Deputados, 

João Figueiredo decretou estado de emergência em Brasília e buscou sufocar as mobilizações 

que eram realizadas por eleições diretas. Paralelamente, também em abril, o governo 

apresentou uma proposta para eleições presidenciais diretas em 1988474. A Emenda 

Constitucional n.° 5, votada na Câmara dos Deputados em 25 de abril de 1984, não é 

aprovada, na medida em que faltaram vinte e dois votos para que fosse conseguida a maioria de 

2/3 exigida para a aprovação e envio ao Senado475. Sendo assim, a eleição presidencial é 

indireta, nos termos do artigo 76.° da Constituição de 1967476, vigente à época, e o Colégio 

Eleitoral – composto de membros do Congresso Nacional e de delegados indicados pelas 

Assembleias Legislativas dos Estados –, em 15 de janeiro de 1985 (art. 77.° da Constituição de 

1967), escolhe Tancredo Neves, um civil, membro do PMDB, para assumir a presidência da 

República.  

A eleição de Tancredo Neves marca o fim do regime militar e o início da 

redemocratização do Brasil. A morte de Tancredo Neves, antes mesmo de sua posse, resulta na 

posse do Vice-Presidente José Sarney, que era um dos principais líderes do então partido 

governista ARENA477. Todavia, em 15 de maio de 1985 é aprovada a Emenda Constitucional n.° 

25, por meio da qual é restabelecida a eleição direta para Presidente e Vice-Presidente da 

                                    
472 Informação disponível na página oficial do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio 
Vargas (CPDOC/FGV): http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/joao-batista-de-oliveira-figueiredo [06.10.2016]. 
473 Informação disponível na página oficial da Câmara dos Deputados: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/93436-
DECADA-DE-80-AS-DIRETAS-JA.html [06.10.2016] e Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação 
Getúlio Vargas (CPDOC/FGV): http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/joao-batista-de-oliveira-figueiredo [06.10.2016]. 
Para mais informações, cf. Domingos LEONELLI e Dante de OIVEIRA, Diretas Já: 15 meses que abalaram a ditadura, Rio de Janeiro, Record, 
2004. 
474 Em meio a essa crise político-institucional, a oposição apresenta reage à emenda de João Figueiredo, apresentando uma subemenda 
antecipando a data da realização das eleições diretas. O movimento pelas diretas continua forte e isto levou o governo, temeroso de nova derrota 
no Congresso, a retirar sua emenda. Informação disponível na página oficial do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea 
do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC/FGV): http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/joao-batista-de-oliveira-
figueiredo [06.10.2016]. 
475 Informação disponível na página oficial do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio 
Vargas (CPDOC/FGV): http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/joao-batista-de-oliveira-figueiredo [06.10.2016] e na 
página oficial da Câmara dos Deputados: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/93436-DECADA-DE-80-AS-DIRETAS-
JA.html [06.10.2016]. 
476 Informação disponível na página oficial do Governo brasileiro: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm 
[06.10.2016]. 
477 Informação disponível na página oficial da Câmara dos Deputados: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/93436-
DECADA-DE-80-AS-DIRETAS-JA.html [06.10.2016]. 
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República478, o que é mantido com a nova Constituição, promulgada em 05 de outubro de 

1988479. 

2. A estruturação do aparelho repressivo e a prática da tortura durante a ditadura militar 

brasileira 

Os vinte e um anos da ditadura militar brasileira foram marcados pela tortura como uma 

“condição de instrumento rotineiro nos interrogatórios sobre atividades de oposição ao 

regime”480, resultado de um poderoso sistema de repressão e controle. 

O governo de Castello Branco, iniciado após a tomada do poder em 1964, tem um 

projeto para a sociedade brasileira: a Doutrina de Segurança Nacional, que remonta à década de 

50, com a Escola Superior de Guerra, e segue como a ideologia oficial da ditadura militar481. Esta 

Escola, de 1954 a 1964, desenvolveu uma teoria de direita de intervenção no cenário político 

nacional, sendo que, a partir de 1964, também desempenhou atividade de formação de seus 

quadros para que estivessem aptos a ocupar funções governamentais482. Da Doutrina de 

Segurança Nacional resulta a criação do Serviço Nacional de Informações (SNI), importante 

instrumento de controle do governo483. A Doutrina, em si, prima pela segurança nacional, como 

seu próprio nome sugere, sendo ela a justificativa criada pelo regime para a restrição de 

liberdades individuais, concentrando seus critérios e conceitos na Lei de Segurança Nacional 

(1967)484. 

A ideologia do regime visava a identificação, localização e paralisação do inimigo 

interno485, o que exigiu a reestruturação do sistema de segurança estatal, levando à sua 

hipertrofia. Muitos órgãos, cada vez mais autônomos, e regulamentos foram criados486. Era um 

Estado que existia dentro de outro Estado. Os órgãos atuavam sob a vigência de Atos 

Institucionais que lhes serviam como proteção para a conduta repressiva, independentemente 

                                    
478 Informação disponível na página oficial do Governo brasileiro: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc25-85.htm [06.10.2016]. 
479 Artigo 76.° e seguintes, da Constituição Federal de 1988. Informação disponível na página oficial do Governo brasileiro: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm [06.10.2016]. 
480 Cf. AAVV, Brasil: Nunca Mais, op. cit., p.55. 
481 Cf. Maria José de REZENDE, A ditadura militar no Brasil: repressão e pretensão de legitimidade. 1964-1984, op. cit., p. 41 e AAVV, Brasil: 
Nunca Mais, op. cit., p. 76. Para informação sobre a história da Escola Superior de Guerra, cf. http://www.esg.br/index.php/br/2014-02-19-17-
51-50/nossa-historia [07.10.2016]. 
482 Cf. AAVV, Brasil: Nunca Mais, op. cit., p. 77. 
483 Vide a citação n.° 436. 
484 Vide a citação n.° 445. 
485 Cf. Ivan SEIXAS, “A Ditadura Militar Brasileira: A transição negociada contra os interesses populares”, s/d, texto disponível em 
http://www.sdh.gov.br/noticias/pdf/ditadura-militar-no-brasil-1, p. 11 [07.10.2016]. 
486 Cf. AAVV, Brasil: Nunca Mais, op. cit., p. 79. 



 

 
94 

dos métodos utilizados – o importante era a segurança nacional e a manutenção do regime. É a 

implantação do “terrorismo de Estado”, o qual, nas palavras de Seixas, seria o controle intenso e 

ostensivo da população, vigendo o uso corriqueiro de torturas no intuito de que a população, 

apática ao clima de terror, não contestasse ou se opusesse ao regime487. 

As Forças Armadas se prepararam para o combate a qualquer revolta contra o regime. O 

Grupo Permanente de Mobilização Industrial (GPMI)488, da Federação das Indústrias do Estado de 

São Paulo, teve o seu processo de criação iniciado em abril de 1964, tendo sido o primeiro 

instrumento de adequação do aparato bélico das Forças Armadas à Doutrina de Segurança. O 

objetivo do GPMI era coordenar o relacionamento entre os industriais e as Forças Armadas, 

preservando, com a nacionalização gradativa do material, a operacionalização das organizações 

militares. Além deste aparelhamento bélico, a estrutura montada para a realização de 

interrogatórios, de escutas telefônicas, de investigações sigilosas e o armazenamento e 

processamento de informações sobre todas as atividades consideradas oposicionistas, 

desempenham função ainda mais relevante para a manutenção do regime militar489. O Sistema 

Nacional de Informação (SNI), criado em junho de 1964, é de extrema importância para o 

regime, inclusive, dois presidentes do período da ditadura militar – Emílio Médici e João 

Figueiredo – chefiaram o SNI. A este Sistema competia comandar todos os esquemas de 

espionagem – civis e militares –, a coordenação de ações repressivas e o planejamento de 

ações contra a oposição490. O SNI era composto por uma agência central, em Brasília, e oito 

agências regionais, de norte a sul do país. Os gastos dessas agências, no período de 1964 a 

1981, aumentaram três mil e quinhentas vezes491. No âmbito universitário foram criadas as 

Assessorias de Segurança e Informação (ASI) para o monitoramento de estudantes e 

professores. O decreto-lei n.° 477, de 26 de fevereiro de 1969492, dispunha sobre as infrações 

disciplinares praticadas por professores, alunos, funcionários ou empregados de 

estabelecimentos de ensino público ou particulares. 

O sistema repressivo era cada vez maior e o regime verificou a necessidade de 

integração dos organismos repressivos, já existentes, buscando um melhor desempenho. Desse 

                                    
487 Cf. Ivan SEIXAS, “A Ditadura Militar Brasileira: A transição negociada contra os interesses populares”, s/d, texto disponível em 
http://www.sdh.gov.br/noticias/pdf/ditadura-militar-no-brasil-1, pp. 10-11 [07.10.2016]. 
488 Informação disponível na página oficial do Centro de Documentação e Informação Científica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(CEDIC/PUC-SP):  http://www.pucsp.br/cedic/colecoes/grupo_permanente.html [07.10.2016]. 
489 Cf. AAVV, Brasil: Nunca Mais, op. cit., p. 80. 
490 Cf. Ivan SEIXAS, “A Ditadura Militar Brasileira: A transição negociada contra os interesses populares”, s/d, texto disponível em 
http://www.sdh.gov.br/noticias/pdf/ditadura-militar-no-brasil-1, p. 11 [07.10.2016]. 
491 Cf. AAVV, Brasil: Nunca Mais, op. cit., p. 81. 
492  Informação disponível na página oficial do Governo brasileiro: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0477.htm 
[07.10.2016]. 
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modo, foi criada a Operação Bandeirantes (1969-1976), pelo II Exército, localizada em São 

Paulo, não havendo qualquer disposição legal que tratasse dela – era clandestina493. Esta 

operação era composta de efetivos de todos os tipos de organismos de segurança e 

policiamento: do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Política estadual, do 

Departamento de Polícia federal, da Polícia civil, da Força pública e da Guarda civil494. Uma 

operação que se estima ter tido dez mil prisioneiros em nome da luta contra a subversão495. A 

estrutura dessa proveitosa empreitada – para o governo – resultou na implantação de 

organismos oficiais em todo o território nacional, em janeiro de 1970: o Destacamento de 

Operações de Informação – Centro de operações de defesa interna (DOI-Codi). Os DOI-Codi 

obtiveram destaque no desempenho da repressão política, junto dos quais ainda houve a 

atuação dos Departamentos de ordem política e social (Dops) – no âmbito estadual – e as 

delegacias regionais do Departamento da Polícia federal, tanto em investigações, interrogatórios 

e prisões, quanto em torturas e mortes496. 

É de se destacar a atuação do Dops em São Paulo comandado pelo então delegado 

Sérgio Paranhos Fleury. Além de ser o responsável deste Departamento, onde já eram realizadas 

torturas e também houve muitas mortes de oposicionistas, o delegado e uma equipe de 

investigadores também compunham o denominado Esquadrão da Morte. Este Esquadrão 

assassinou dezenas de pessoas sob a alegação de que a forte violência era a melhor forma de 

deixar o exemplo para o combate à criminalidade – incluída também qualquer oposição ao 

regime então vigente497. A atuação do Esquadrão da Morte era como uma espécie de poder 

extralegal e o modo que seus membros agiam gerou reação civil resultando, claro, na morte de 

policias. Estas mortes acirraram a intensidade da atuação do Esquadrão que agia sob o lema: 

“para cada policial morto, dez bandidos hão de morrer”498. O delegado Fleury era deveras 

prestigiado pela sua atuação repressiva aos que se opunham à ditadura, e o Esquadrão da 

                                    
493 Informação disponível na página oficial do Memorial da Resistência de São Paulo: 
http://www.memorialdaresistenciasp.org.br/memorial/default.aspx?mn=68&c=148&s [07.10.2016]. 
494 Cf. AAVV, Brasil: Nunca Mais, op. cit., p. 81. 
495 Informação disponível na página oficial do Memorial da Resistência de São Paulo: 
http://www.memorialdaresistenciasp.org.br/memorial/default.aspx?mn=68&c=148&shttp://www.memorialdaresistenciasp.org.br/memorial/def
ault.aspx?mn=68&c=148&s [07.10.2016]. 
496 Cf. AAVV, Brasil: Nunca Mais, op. cit., p. 82. 
497 Cf. Ivan SEIXAS, “A Ditadura Militar Brasileira: A transição negociada contra os interesses populares”, s/d, disponível na página oficial da 
Secretaria de Direitos Humanos do Governo do Brasil:  http://www.sdh.gov.br/noticias/pdf/ditadura-militar-no-brasil-1, pp. 13-14 [08.10.2016]. 
498 Informação disponível na página oficial da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo: 
http://comissaodaverdade.al.sp.gov.br/relatorio/tomo-i/downloads/I_Tomo_Parte_1_Repressao-politica-origens-e-consequencias-do-Esquadrao-
da-Morte.pdf [08.10.2016]. 
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Morte, sob o seu comando, era praticamente essencial para a repressão dos movimentos contra 

a ditadura499. 

A Lei de Segurança Nacional (1967), que se traduz sempre em segurança para o 

regime, é onde se encontra a base da Doutrina de Segurança Nacional. Num primeiro momento, 

em 1969, seguindo o AI-5, então recentemente baixado e que refletiu o momento mais duro do 

regime, esta Lei é alterada e passa a acentuar o rigor das suas penas. Em 1978, num segundo 

momento, o movimento é invertido e foram suprimidas, por exemplo, as penas de prisão 

perpétua e de morte, além de ter sido reduzido o prazo de incomunicabilidade dos detidos500. 

Apesar disso, o espírito da Lei permanece intacto, a qual continua a prevalecer sobre todas as 

leis e inclusive sobre a Constituição Federal. Aos executores da Lei de Segurança Nacional não 

recaía qualquer censura ou limitação e os responsáveis pelos inquéritos atuavam com um poder 

ilimitado sobre os investigados, podendo exercer todo tipo de abusos e violências501. 

Este sistema controlador e repressivo que esmagava a sociedade brasileira não deixa 

dúvidas de que se fundava na arbitrariedade, estando autorizado a tudo que fosse necessário 

para a manutenção do regime. Foi um regime profundamente marcado pela prática da tortura, 

tendo sido essencial o emprego sistemático desta prática para o desenvolvimento e 

aprimoramento da estrutura que começou a ser construída e fortalecida com o golpe de 1964. 

Tanto o relatório da Anistia Internacional, “Report on allegations of torture in Brazil” (1972)502, 

quanto o projeto “Brasil: Nunca Mais”, da Arquidiocese de São Paulo (1979-1985)503 confirmam 

a prática da tortura pelo regime militar. O relatório da Anistia Internacional, que analisou o 

período de 13 de dezembro de 1968 a 15 de julho de 1972, foi embasado em documentos 

disponíveis na Europa e na América do Norte, em depoimentos enviados à organização por 

vítimas ou familiares das vítimas e em depoimentos de pessoas que tinham deixado o Brasil. Isto 

porque o Governo brasileiro não permitiu a entrada de investigadores da Anistia Internacional no 

país para a investigação das denúncias de tortura. O relatório indicou um elenco de 1.081 

prisioneiros vítimas de tortura pelo regime militar no período analisado pela organização504. O 

projeto “Brasil: Nunca Mais”, por sua vez, é iniciado enquanto ainda vigia o regime militar e 

                                    
499 Informação disponível na página oficial da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo: 
http://comissaodaverdade.al.sp.gov.br/relatorio/tomo-i/downloads/I_Tomo_Parte_1_Repressao-politica-origens-e-consequencias-do-Esquadrao-
da-Morte.pdf [08.10.2016]. 
500 Cf. AAVV, Brasil: Nunca Mais, op. cit., p. 83. 
501 Cf. AAVV, Brasil: Nunca Mais, op. cit., p. 84. 
502 Informação disponível na página oficial da Anistia Internacional no Brasil: https://anistia.org.br/wp-
content/uploads/2014/07/Relat%C3%B3rio-da-Tortura-1972.pdf [09.10.2016]. 
503 Atualmente é possível ter acesso eletrônico ao projeto, cf. http://bnmdigital.mpf.mp.br/#!/ [09.10.2016]. 
504 Cf. Report on allegations of torture in Brazil, 1972, pp. 73-102, texto disponível em https://anistia.org.br/wp-
content/uploads/2014/07/Relat%C3%B3rio-da-Tortura-1972.pdf [09.10.2016]. 
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resulta da análise de processos obtidos junto ao Superior Tribunal Militar, referentes ao período 

de abril de 1964 a março de 1979. A análise foi focada em depoimentos prestados no âmbito 

dos Tribunais militares de instância inferior, onde alguns presos políticos denunciaram e 

detalharam práticas de tortura sofridas ou presenciadas505. O resultado foi a constatação do total 

de 1.843 presos vítimas de tortura, maioritariamente do sexo masculino (79%) e da faixa etária 

entre os 19 e 40 anos (81%)506, de um total de 6.016 denúncias de tortura (1964 a 1977)507, 

divididas pelos estados do Brasil, com maior incidência em São Paulo e no Rio de Janeiro508.  De 

extrema relevância o levantamento de ambos os estudos, mas certamente o número de 

torturados durante a ditadura é maior. Houve vítimas que não tiveram condições de denunciar as 

agressões sofridas, em razão das ameaças realizadas desde a prisão; outras que foram 

orientadas por advogados ou organizações políticas a não fazê-lo; além das torturas em meio 

rural, em que sequer houve registro formal de detenção509. Ainda, o próprio sistema repressivo 

tendia a encobrir as evidências das violências praticadas. Os órgãos do Estado estavam 

envolvidos, como o próprio Judiciário, havendo registros de juízes que determinaram a 

eliminação de detalhes, proibiram a transcrição de fatos e de protestos de advogados510. Numa 

avaliação mais recente, em 2010 o Governo brasileiro indicou que cerca de vinte mil brasileiros 

teriam sido vítimas de tortura durante a ditadura militar511. 

Não há dúvida, portanto, de que as autoridades durante o regime militar, por meio de 

uma atitude deliberada, praticavam diversas formas de tortura, tanto físicas quanto 

psicológicas512. Foram praticadas torturas físicas como o choque elétrico, a cadeira do dragão513, 

a palmatória514, o afogamento, o telefone515, a sessão de caratê ou corredor polonês516, a utilização 

                                    
505 Informação disponível na página oficial do projeto “Brasil: Nunca Mais”: http://bnmdigital.mpf.mp.br/#!/bnm-historia [09.10.2016]. 
506 Informação disponível na página oficial do projeto “Brasil: Nunca Mais”: 
http://bnmdigital.mpf.mp.br/docreader/DocReader.aspx?bib=REL_BRASIL&PagFis=2038 [09.10.2016]. 
507 Informação disponível na página oficial do projeto “Brasil: Nunca Mais”: 
http://bnmdigital.mpf.mp.br/docreader/DocReader.aspx?bib=REL_BRASIL&PagFis=2038 [09.10.2016]. 
508 Informação disponível na página oficial do projeto “Brasil: Nunca Mais”: 
http://bnmdigital.mpf.mp.br/docreader/DocReader.aspx?bib=REL_BRASIL&PagFis=2069 [09.10.2016]. 
509 Cf. Relatório da Comissão Nacional da Verdade, 2014, pp. 349-350, texto disponível em 
http://www.cnv.gov.br/images/documentos/Capitulo9/Capitulo%209.pdf [09.10.2016]. 
510 Cf. Relatório da Comissão Nacional da Verdade, 2014, p. 349, texto disponível em 
http://www.cnv.gov.br/images/documentos/Capitulo9/Capitulo%209.pdf [09.10.2016]. 
511 Informação disponível no 3° Programa Nacional de Direitos Humanos, disponível na página oficial da Secretaria de Direitos Humanos do 
Governo brasileiro: http://www.sdh.gov.br/assuntos/direito-para-todos/programas/pdfs/programa-nacional-de-direitos-humanos-pndh-3, p. 211 
[10.10.2016]. 
512 Informação disponível na página oficial do “Brasil: Nunca Mais”: 
http://bnmdigital.mpf.mp.br/docreader/DocReader.aspx?bib=REL_BRASIL&PagFis=2046 [09.10.2016]. 
513 Cadeira pesada, na qual a vítima era presa para o recebimento de choques elétricos, com uma trava empurrando as suas pernas para trás, e 
na qual suas pernas batiam com os espasmos decorrentes das descargas elétricas. Cf. Relatório da Comissão Nacional da Verdade, 2014, p. 
367, texto disponível em http://www.cnv.gov.br/images/documentos/Capitulo9/Capitulo%209.pdf [09.10.2016]. 
514 Uma haste de madeira, com perfurações na extremidade, que é arredondada. Usada de preferência na região do omoplata, na planta dos pés 
e palma das mãos, nádegas, etc., causando o rompimento de capilares sanguíneos e ocasionando derrames e inchaço, que impedem a vítima 
de caminhar e segurar qualquer coisa. Cf. Relatório da Comissão Nacional da Verdade, 2014, p. 368, texto disponível em 
http://www.cnv.gov.br/images/documentos/Capitulo9/Capitulo%209.pdf [09.10.2016]. 
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de produtos químicos, ácidos, éter, “soro da verdade”517), o sufocamento, a geladeira518, o pau de 

arara519, violências sexuais520, entre outras521. As torturas psicológicas, voltadas para sofrimento 

psíquico ou moral, quase sempre acompanhadas de agressões físicas, consistiam em várias 

formas de ameaça, como, por exemplo, cometer aborto na vítima ou em familiar da vítima, 

entregar o preso a outra unidade repressiva mais violenta, violentar sexualmente a vítima, 

estuprar familiar e fazer ingerir fezes522. Ainda, as sessões de tortura sempre tinham enfermeiros 

e médicos, os quais assessoravam os procedimentos de tortura e, por vezes, até mesmo 

participavam diretamente da prática. Para além disso, médicos legistas forneciam laudos falsos 

omitindo os sinais evidentes de tortura e, quando em caso de morte, também ocultavam a real 

causa mortis523.  

A ditadura militar no Brasil tinha, portanto, a tortura como prática institucionalizada. Este 

fato contraria a norma jus cogens de proibição da tortura, conforme se verificou no capítulo 

anterior, o que, cabe destacar, resulta na responsabilização do Estado brasileiro pelo 

incumprimento de obrigações internacionais resultantes de graves violações de direitos 

humanos, conforme a modalidade de responsabilidade adotada pelo Projeto de Artigos da 

Comissão de Direito Internacional. 

3. A Lei federal n.° 6.683/79 (Lei da Anistia brasileira) e o desrespeito a normas jus cogens 

                                                                                                       
515 Aplicação de pancada com as mãos em concha nos dois ouvidos ao mesmo tempo. O método levou ao rompimento dos tímpanos de diversos 
presos políticos e, em alguns casos, à surdez permanente. Cf. Relatório da Comissão Nacional da Verdade, 2014, p. 369, texto disponível em 
http://www.cnv.gov.br/images/documentos/Capitulo9/Capitulo%209.pdf [09.10.2016]. 
516 O interrogado era agredido em meio a uma roda de torturadores, com socos, pontapés, golpes de caratê, ainda sendo utilizados instrumentos 
como, por exemplo, pedaços de pau, ripas de madeira, mangueiras de borracha. Cf. Relatório da Comissão Nacional da Verdade, 2014, p. 369, 
texto disponível em http://www.cnv.gov.br/images/documentos/Capitulo9/Capitulo%209.pdf [09.10.2016]. 
517 De larga utilização, o “soro da verdade” é um barbiturato (os barbitúricos e outros hipnóticos produzem um efeito progressivo, primeiro 
sedativo e, em seguida, de anestesia geral e, finalmente, de depressão gradativa dos centros bulbares). Geralmente sua aplicação é feita com o 
torturado preso a uma cama ou maca, sendo-lhe a droga injetada por via endovenosa, gota a gota. A utilização dessa droga se dá sob estrito 
controle, já que ela promove graves efeitos colaterais e até mesmo a morte no caso de doses excessivas. Cf. Relatório da Comissão Nacional da 
Verdade, 2014, p. 370, texto disponível em http://www.cnv.gov.br/images/documentos/Capitulo9/Capitulo%209.pdf [09.10.2016]. 
518 A geladeira consiste em confinar o preso em uma cela de aproximadamente 1,5 m × 1,5 m de altura, baixa, de forma a impedir que se fique 
de pé. A porta interna é de metal e as paredes são forradas com placas isolantes. Não há orifício por onde penetre luz ou som externos. Um 
sistema de refrigeração alterna temperaturas baixas com temperaturas altas fornecidas por um outro, de aquecimento. A cela fica totalmente 
escura na maior parte do tempo. No teto, acendem-se às vezes, em ritmo rápido e intermitente, pequenas luzes coloridas, ao mesmo tempo que 
um alto-falante instalado dentro da cela emite sons de gritos, buzinas e outros, em altíssimo volume. A vítima, despida, permanece aí por 
períodos que variam de horas até dias, muitas vezes sem qualquer alimentação ou água. Cf. Relatório da Comissão Nacional da Verdade, 2014, 
p. 372, texto disponível em http://www.cnv.gov.br/images/documentos/Capitulo9/Capitulo%209.pdf [09.10.2016]. 
519 O pau de arara foi um dos métodos mais utilizados e conhecidos. Nessa modalidade, o preso ficava suspenso por um travessão, de madeira 
ou metal, com os braços e pés atados. Nesta posição, outros métodos de tortura eram aplicados, como afogamento, palmatória, sevícias sexuais, 
choques elétricos, entre outros. Cf. Relatório da Comissão Nacional da Verdade, 2014, p. 372, texto disponível em 
http://www.cnv.gov.br/images/documentos/Capitulo9/Capitulo%209.pdf [09.10.2016]. 
520 A violência sexual é tratada no capítulo 10 do relatório da Comissão Nacional da Verdade, de 2014. Cf. 
http://www.cnv.gov.br/images/documentos/Capitulo10/Capitulo%2010.pdf [09.10.2016]. 
521 Cf. Relatório da Comissão Nacional da Verdade, 2014, pp. 373-374, texto disponível em 
http://www.cnv.gov.br/images/documentos/Capitulo9/Capitulo%209.pdf [09.10.2016]. 
522 Cf. Relatório da Comissão Nacional da Verdade, 2014, pp. 376-378, texto disponível em 
http://www.cnv.gov.br/images/documentos/Capitulo9/Capitulo%209.pdf [09.10.2016]. 
523 Cf. AAVV, Brasil: Nunca Mais, op. cit., pp. 270-276. 
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Antes de tratarmos propriamente da Lei da Anistia faz-se necessário a clarificação do 

termo anistia que, originário do grego amnestía, significa esquecimento524. No Brasil a anistia “é 

a declaração, pelo Poder Público, de que determinados fatos se tornam impuníveis por motivo 

de utilidade social”525. Quanto ao Poder Público, necessário esclarecer que a anistia só é 

concedida por meio da edição de lei pelo Congresso Nacional. Tal lei possui efeito ex tunc, o que 

significa que surte efeitos para fatos anteriores à promulgação dela, criando uma ficção jurídica, 

como se as condutas ilícitas nunca tivessem sido praticadas. Apesar da existência de outras 

modalidades de anistia, interessa aqui a anistia penal, por meio da qual se extingue a 

responsabilidade penal para certos fatos, cuidando-se de decisão estatal em não punir indivíduos 

condenados ou passíveis de condenação pela prática de atos penalmente tipificados. A anistia se 

estende a alguns tipos de crimes, não exclui a responsabilidade civil, além do anistiado não 

poder ser considerado reincidente. Entretanto, para o Direito Internacional, uma lei de anistia 

pode ser problemática, na medida em que normalmente serve à proteção do próprio regime 

ditatorial, pode conflituar com os padrões constitucionais do Estado e, geralmente, viola 

obrigações internacionais que exigem do Estado determinada conduta, como julgar certos crimes 

e garantir aos seus cidadãos direitos específicos e indenização por atos ilícitos cometidos526. 

A Lei da Anistia brasileira foi promulgada durante o Governo de João Figueiredo, o último 

presidente da ditadura militar brasileira. Ainda que esta Lei tenha sido uma importante medida 

para o início da abertura política do regime militar que resultou na redemocratização do Brasil, 

merece algumas considerações críticas. Primeiro, o projeto de Lei foi apresentado por um 

Governo militar chefiado por um Presidente eleito de maneira indireta. Ainda, este mesmo 

projeto foi aprovado por um Senado cujo um terço de seus senadores também foi eleito de 

maneira indireta527. Desse modo, pode se dizer que a Lei da Anistia, aprovada pelo Congresso 

Nacional, carece do elemento de legitimidade nacional, assim entendida a “representação da 

vontade popular em um Governo eleito pelos seus próprios cidadãos”528. 

Segundo, o §1.° do artigo 1.° da Lei da Anistia estabelece: “[é] concedida anistia a 

todos quantos, no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 

                                    
524 Cf. Claudivino Candido da SILVA, “Supremo Tribunal Federal brasileiro versus jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos 
sobre as leis de anistia dos países sul americanos”, in Adejunior Genuíno et al. (dir.), Temas atuais em direitos humanos: uma abordagem 
interdisciplinar, Curitiba, CRV, 2011, p. 71. 
525 Cf. Guilherme de Souza NUCCI, Manual de Direito Penal, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p. 582. 
526 Cf. Lucia Elena Arantes Ferreira BASTOS, “A lei de anistia brasileira: os crimes conexos, a dupla via e tratados de direitos humanos”, in Revista 
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 103, 2008, p. 594. 
527 Vide citação n.° 461. 
528 Cf. Lucia Elena Arantes Ferreira BASTOS, “A lei de anistia brasileira: os crimes conexos, a dupla via e tratados de direitos humanos”, in Revista 
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 103, 2008, pp. 602-603. 
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1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus 

direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações 

vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e 

aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e 

Complementares. § 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer 

natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política”529. O 

entendimento quanto à extensão dos crimes conexos, ou seja, quanto à disposição do § 1.°, é 

essencial para que se possa compreender a amplitude da Lei da Anistia no Brasil. Os crimes 

políticos são delitos que atacam o Estado de modo direto e específico, como, por exemplo, a 

espionagem ou a insurreição armada contra os poderes do Estado530. Os crimes conexos são 

entendidos como crimes dependentes, existindo um nexo entre os crimes, seja porque um dos 

crimes foi cometido para realizar ou para ocultar outro crime, seja para assegurar àquele que 

pratica ou para outros o produto, o proveito ou a impunidade do delito531. Desse modo, para se 

configurar a conexão entre crimes, um deve ser pressuposto do outro. Não há, portanto, conexão 

entre crimes que atingem bens jurídicos diversos. Assim, em concreto, as motivações de um ato 

daquele que afronta o sistema político vigente (aqueles que se opuseram ao regime ditatorial) e 

as motivações de um ato daquele que reprime os atos que se lhe opõem não permitem concluir 

que são conexos532. Um quer mudanças e o outro quer a manutenção do status quo, almejando 

objetivos que não se confundem. A doutrina brasileira é majoritária ao afirmar que falta uma 

motivação política aos crimes comuns praticados pelos agentes repressivos da ditadura militar533. 

Acontece que, à época da Lei da Anistia, o entendimento era o de que, em nome da 

conciliação nacional, esta Lei beneficiaria tanto os opositores ao regime, quanto os agentes do 

regime militar, sendo uma lei de via dupla. A base para este entendimento era justamente a 

leitura do §1.° acima indicado, englobando os crimes praticados pelos agentes do regime militar 

como crimes conexos aos crimes políticos e, assim – contrariando o quanto acima exposto sobre 

                                    
529 Itálicos nossos. Informação disponível na página oficial do Governo brasileiro: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6683.htm 
[10.10.2016]. 
530 Ainda, apesar da noção de crime político apresentada por Ferreira Bastos, esta mesma autora destaca a fragilidade deste conceito, na medida 
em que o ataque ao Estado acaba por vezes sendo ataque aos interesses pessoais daqueles que chegaram ao poder, não sendo difícil que 
aqueles que estão no poder deturpem a noção de crime político acobertando ambições pessoais. Cf. Lucia Elena Arantes Ferreira BASTOS, “A lei 
de anistia brasileira: os crimes conexos, a dupla via e tratados de direitos humanos”, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, v. 103, 2008, pp. 605-606.   
531 Cf. Lucia Elena Arantes Ferreira BASTOS, “A lei de anistia brasileira: os crimes conexos, a dupla via e tratados de direitos humanos”, in Revista 
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 103, 2008, p. 607. 
532 Cf. Hélio BICUDO, “Lei de anistia e crimes conexos”, 1995, texto disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/12/06/opiniao/10.html [11.10.2016] e Fábio Konder COMPARATO, “A responsabilidade do Estado 
brasileiro na questão dos desaparecidos durante o regime militar”, in Janaína Teles (dir.), Mortos e Desaparecidos Políticos: reparação ou 
impunidade?, São Paulo, Humanitas FFLCH/USP, 2001, p. 61. 
533 Cf. Janaína Almeida TELES, “As disputas pela interpretação da Lei da Anistia de 1979”, 2010, p. 78, texto disponível em 
http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/ideias/article/viewFile/18/15 [11.10.2016]. 
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os crimes conexos – estariam abarcados pela anistia. Apesar da necessidade em se cessar a 

interpretação desse entendimento, na medida em que “a anistia perdoou as vítimas, e não os 

que delinqüem em nome do Estado”534, o julgamento da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF) n.° 153 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 2010, reforçou 

o entendimento de que a Lei da Anistia brasileira “estendeu a conexão aos crimes praticados 

pelos agentes do Estado contra os que lutavam contra o Estado de exceção”535. 

A ADPF n.° 153 foi ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

perante o STF, máxima instância do Poder Judiciário brasileiro, objetivando que os crimes 

praticados por agentes estatais do regime militar não fossem entendidos como crimes conexos a 

crimes políticos e, assim, não fossem abrangidos pela Lei n.° 6.683/79 (Lei da Anistia). Ou 

seja, que fosse alterada a leitura que até então vinha sendo feita sobre o §1.° do artigo 1.° da 

Lei da Anistia. Contudo, para o STF, a Lei da Anistia deve ser vista no seu momento histórico, 

ignorando o sentido corrente na doutrina sobre crimes conexos, mas estabelecendo uma 

conexão sui generis. Ainda, a Lei da Anistia seria uma lei-medida, ou seja, que disciplina de 

maneira direta determinados interesses, sendo imediata e concreta. A interpretação de uma lei-

medida seria realizada pelo seu texto junto da realidade no e do momento histórico no qual foi 

editada e não a realidade atual. O momento de 1979 é que deveria ser ponderado para o 

discernimento do significado dos crimes conexos na Lei da Anistia. Para além disso, instigado a 

se manifestar sobre o recebimento da Lei da Anistia pela Constituição Federal de 1988 – ou 

seja, se a Lei da Anistia seria constitucional –, o STF asseverou que a Lei da Anistia foi 

reafirmada pela Emenda Constitucional n.° 26/85 (artigo 4.° e parágrafos)536, a qual convocou 

Assembleia Nacional Constituinte que resultou na Constituição Federal de 1988. Desse modo, 

não se poderia falar que a Lei da Anistia não teria sido recebida pela nova ordem constitucional, 

sendo inquestionável a adequação da Lei da Anistia à nova ordem inaugurada. Nestes termos, a 

ADPF foi julgada improcedente, frustrando o intento de obter uma manifestação do STF que 

possibilitasse explicitamente a investigação dos crimes cometidos pelos agentes do regime 

militar. A decisão em sede de ADPF tem eficácia erga omnes e efeito vinculante, não cabendo 

                                    
534 Cf. Hélio BICUDO e Flávia PIOVESAN, “A lei de anistia deve ser revista? Sim. Direito à verdade e à justiça”, 2006, texto disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0212200609.htm [11.10.2016]. 
535 Acórdão de 29 de Abril de 2010, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.° 153, disponível em 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=612960 [11.10.2016]. 
536 Informação disponível na página oficial do Governo brasileiro: 
http://www.planalto.gov.br/cciVil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc26-85.htm [12.10.2016]. 
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nenhum recurso contra ela, conforme artigos 10.°, §3.° e artigo 12.°, respectivamente, da Lei 

n.° 9.882 de 03 de dezembro de 1999537. 

Entretanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal, acima mencionada, afirmando a 

anistia para os agentes estatais do regime militar que praticaram crimes comuns e a 

constitucionalidade da Lei da Anistia em relação à nova ordem constitucional estabelecida com a 

Constituição Federal de 1988, está a inviabilizar a devida responsabilização penal dos agentes 

estatais. Essa impunidade não pode, entretanto, prosperar, na medida em que o Estado 

brasileiro violou normas jus cogens durante a ditadura militar, como a proibição da tortura, 

sedimentada na doutrina e na jurisprudência de Tribunais internacionais, tanto na jurisprudência 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e na do Tribunal Europeu de Direitos 

Humanos (TEDH), quanto na jurisprudência do Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia 

e do Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), conforme tratado no Capítulo anterior. Contraria, 

ainda, o entendimento da incompatibilidade de leis de anistia relativas a graves violações de 

direitos humanos com o Direito Internacional e com as obrigações dos Estados, assente na 

jurisprudência da Corte IDH e na prática de Estados membros da Organização dos Estados 

Americanos (OEA). A Corte IDH, na decisão proferida no caso “Barrios Altos vs. Peru” (2001), 

estabeleceu a inadmissibilidade de anistias, de disposições de prescrição e de excludentes de 

responsabilidade que impeçam a investigação e a punição dos responsáveis por graves violações 

de direitos humanos, como a tortura, as execuções sumárias e os desaparecimentos forçados, 

práticas estas proibidas na medida em que violam direitos inderrogáveis assim reconhecidos 

pelo Direito Internacional538. Esta é a fundamentação que consta em decisões posteriores, como, 

por exemplo, nos casos “Almonacid Arellano e outros vs. Chile” (2006)539, já mencionado no 

capítulo anterior, e “Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil” (2010). Já a prática 

dos Estados em consonância com a jurisprudência da Corte IDH, acima indicada, é refletida em 

decisões das instâncias máximas do Poder Judiciário de Estados como a Argentina, por exemplo. 

No caso “Simón” (2005)540, a Suprema Corte de Justiça da Nação Argentina declarou sem 

efeitos a lei de anistia que vigorava no país, por esta constituir um obstáculo à investigação e 

eventual julgamento e punição dos responsáveis por práticas que resultaram em violações de 

                                    
537 Informação disponível na página oficial do Governo brasileiro: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9882.htm [11.10.2016]. 
538 Acórdão de 14 de Março de 2001, no caso “Barrios Altos vs. Peru”, disponível em 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_75_esp.pdf [12.10.2016]. 
539 Acórdão de 26 de Setembro de 2006, no caso “Almonacid Arellano e outros vs. Chile”, disponível em 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf [12.10.2016]. 
540 Acórdão de 14 de junho de 2005, no caso “Simón, Julio héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad, etc”, disponível em 
http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-simon-julio-hector-otros-privacion-ilegitima-libertad-etc-
poblete-causa-17768-fa05000115-2005-06-14/123456789-511-0005-0ots-eupmocsollaf, pp. 115, 117 e 120 [14.10.2016]. 
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direitos humanos. A Suprema Corte Argentina destacou que leis de anistia que orientam ao 

esquecimento de graves violações de direitos humanos contrariam obrigações assumidas em 

tratados como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e o Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos, o que seria constitucionalmente intolerável. A Suprema Corte Argentina 

ressaltou ainda que as conclusões da Corte IDH para o caso “Barrios Altos vs. Peru” são 

imperativas para o caso argentino, sendo diretrizes jurisprudenciais a serem interpretadas de 

boa-fé. 

A decisão proferida pela Corte IDH no caso “Gomes Lund e outros (Guerrilha do 

Araguaia) vs. Brasil”541 merece especial atenção, na medida em que a Corte IDH tratou pela 

primeira vez sobre a Lei da Anistia brasileira. A ação foi ajuizada em 1995, em nome de pessoas 

desaparecidas no contexto da Guerrilha do Araguaia e seus familiares, pelo Centro pela Justiça e 

o Direito Internacional (CEJIL) e pela Human Rights Watch/Américas, perante a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (Comissão IDH). A demanda alegava a responsabilidade do 

Estado brasileiro pelas detenções arbitrárias, pelas práticas de tortura e pelos desaparecimentos 

forçados resultantes das operações do Exército brasileiro, entre 1972 e 1975, com o objetivo de 

acabar com a Guerrilha do Araguaia542. Após análise da Comissão IDH, esta decidiu submeter a 

demanda à jurisdição da Corte IDH por considerar uma oportunidade para se consolidar a 

jurisprudência interamericana sobre as leis de anistia e a obrigação dos Estados de dar a 

conhecer a verdade à sociedade e investigar, processar e punir graves violações de direitos 

humanos. Tendo como objeto de análise a Lei da Anistia brasileira e se esta deveria manter seus 

efeitos jurídicos a respeito das graves violações de direitos humanos, uma vez que o Estado 

brasileiro se obrigou internacionalmente a partir da ratificação da Convenção Americana de 

Direito Humanos, a Corte IDH decidiu, reiterando a jurisprudência interamericana, que a 

obrigação de investigar e, se for o caso, punir, adquire especial importância em razão da 

gravidade dos crimes cometidos e a natureza dos direitos ofendidos. Para a Corte IDH, a 

proibição do desaparecimento forçado de pessoas e da prática de tortura, e o correspondente 

dever de investigar e punir os responsáveis, são normas jus cogens. O dever de investigar 

violações de direitos humanos é uma medida positiva que os Estados devem adotar como forma 

de garantir os direitos reconhecidos na Convenção Americana. 

                                    
541 Acórdão de 24 de Novembro de 2010, no caso “Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguai) vs. Brasil), disponível em 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf [12.10.2016]. 
542 A Guerrilha do Araguaia foi um movimento de resistência ao regime militar brasileiro composto por alguns membros – cerca de setenta jovens 
– do novo Partido Comunista do Brasil. Entre 1972 e 1975, as Forças Armadas brasileiras junto das Polícias Federal e Militar empreenderam 
repetidas campanhas repressivas ao grupo, que acabou por ser dizimado até o final de 1974. Cf. Relatório da Comissão Nacional da Verdade, 
2014, texto disponível em http://www.cnv.gov.br/images/documentos/Capitulo14/Capitulo%2014.pdf [14.10.2016]. 



 

 
104

O voto fundamentado do juiz ad hoc Roberto de Figueiredo Caldas, anexo à decisão da 

Corte IDH no caso “Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil”, é esclarecedor ao 

ressaltar que a jurisprudência brasileira – inclusive com a decisão nos autos da ADPF n.° 153 – 

esbarra em jurisprudência da Corte IDH ao deixar de observar normas jus cogens constantes da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Dentre as violações à Convenção Americana, 

cabe destacar a violação ao artigo 5.°, §2.°, o qual estabelece que ninguém deve ser submetido 

a tortura. 

A divergência entre a decisão do STF e a decisão da Corte IDH reflete, ainda, o 

incumprimento por parte do Brasil da obrigação de adotar disposições de direito interno que 

assegurem o cumprimento dos direitos estabelecidos pela Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, conforme os preceitos dos artigos 1.°, § 1.° e  2.° desta mesma Convenção. O 

reconhecimento da constitucionalidade da Lei da Anistia brasileira por parte do STF impede 

investigação essencial sobre violação de normas de jus cogens, o que, repita-se, fere obrigação 

internacional do Estado brasileiro e resulta na sua responsabilidade internacional. No diálogo 

entre o Direito Internacional e o Direito interno existem apenas duas opções: cumprir as 

obrigações internacionais ou aceitar o ônus do descumprimento543. Apesar disso, a condenação 

do Estado brasileiro pela Corte IDH no caso “Gomes Lund”, ocorrida em 2010, continua carente 

de cumprimento integral. A Corte IDH possui sistema de monitoramento para verificação do 

cumprimento das suas decisões pelos Estados. O monitoramento da sentença neste caso 

brasileiro, realizado em 17 de outubro de 2014544, revela que a manutenção da Lei da Anistia 

ainda tem obstado o pleno cumprimento da sentença e o efetivo respeito de normas jus cogens. 

É de se acrescentar que o preceito do artigo 3.° do Projeto de Artigos dispõe ser 

irrelevante que a conduta do Estado esteja em conformidade com o Direito interno caso a 

conduta viole Direito Internacional. Ainda, é de se ressaltar o ensinamento de Comparato, para o 

qual, a existência de determinada legislação interna – como é o caso da Lei da Anistia brasileira 

– jamais constituiu justificativa aceitável para que um Estado descumprisse suas obrigações 

internacionais. Existe um dever de respeitar os direitos humanos, o que constitui um elemento 

para a responsabilização daqueles que os violem. A prática da tortura, junto dos 

desaparecimentos forçados, por exemplo, têm sido considerados crimes da mais alta gravidade 

                                    
543 Cf. André de Carvalho RAMOS, Pluralidade das Ordens Jurídicas. A relação do Direito brasileiro com o Direito internacional, Curitiba, Juruá, 
2012, p. 28.  
544 Informação disponível na página oficial da Corte IDH: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/gomes_17_10_14_por.pdf 
[17.10.2016]. 
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por instâncias internacionais, o que revela serem objeto de legítimo interesse internacional545. 

Eduardo Correria Baptista igualmente assevera que nenhum Estado pode invocar uma norma do 

seu próprio ordenamento para se eximir de obrigação internacional fundada em normas de jus 

cogens. Para este autor, as normas jus cogens têm aplicabilidade direta no foro doméstico dos 

Estados, independentemente de qualquer recepção pelos Estados, e tornam nulas quaisquer 

normas jurídicas internas, até mesmo normas constitucionais, ou outros atos jurídicos que 

derroguem tais normas546. 

O ordenamento jurídico como um todo, seja nacional ou internacional, é fundado em 

princípios fundamentais de Direito – princípios gerais de Direito – que revelam os valores 

inspiradores deste ordenamento. Cançado Trindade nos alerta, portanto, que não podemos 

abstrair destes princípios, na medida em que essa abstração resultaria em violações de Direito e 

refletiria um positivismo raso, ausente de erudição e ignorante dos segmentos da doutrina 

jusinternacionalista contemporânea547. O posicionamento de um Estado afirmando a 

constitucionalidade de uma lei interna que perpetua a impunidade e o desrespeito aos diretos 

humanos – como é o caso do Brasil quanto à Lei da Anistia – exige a ação internacional na 

proteção desses direitos fundamentais que são refletidos na figura do jus cogens. 

A utilidade do jus cogens reside, conforme ensinamento de Maia, nos efeitos que 

desenvolve nos planos horizontal e vertical. Num “plano horizontal, ele [jus cogens] produz 

obrigações erga omnes para toda a comunidade dos Estados que devem cooperar para corrigir 

as violações dos direitos humanos, particularmente em matéria penal. [Sobre] um plano vertical 

a primazia das normas imperativas proíbe a adoção de leis de autoanistia e requer medidas 

positivas para investigar sobre as violações e sancionar os autores”548. Tendo isto em mente, 

repita-se ainda que o conhecimento das atrocidades cometidas no Brasil durante a ditadura 

militar contribui para o despertar da consciência jurídica universal549 de que fala Cançado 

Trindade, consciência esta orientada à necessidade da realização do bem comum e da justiça. 

O posicionamento adotado pelo Estado brasileiro quanto à Lei da Anistia, acima narrado, 

poderá resultar em nova condenação por parte da Corte IDH. O caso sobre a detenção arbitrária, 

                                    
545 Cf. Fábio Konder COMPARATO, “A responsabilidade do Estado brasileiro na questão dos desaparecidos durante o regime militar”, op. cit., p. 
61. 
546 Cf. Eduardo Correia BAPTISTA, Ius Cogens em Direito Internacional, op.cit., pp. 510-515. 
547 Cf. Antônio Augusto Cançado TRINDADE, A Humanização do Direito Internacional, op. cit., p. 21. 
548 Cf. Catherine MAIA, “A contribuição do juiz internacional a noção de direito imperativo na ordem jurídica internacional: analise comparada da 
jurisprudência da corte internacional de justiça e da corte interamericana de direitos humanos (parte 1)”, s/d, texto disponível em 
http://www.cedin.com.br/wp-content/uploads/2014/05/A-Contribui%C3%A7%C3%A3o-do-Juiz-Internacional-%C3%A0-No%C3%A7%C3%A3o-de-
Direito-Imperativo-na-Ordem-Jur%C3%ADdica-Internacional-An%C3%A1lise-Comparada-da-Jurisprud%C3%AAncia-da-Corte-Interamericana-de-
Direitos-Humanos-Parte-1.pdf, p. 44, [17.10.2016]. 
549 Vide a citação n.° 285. 
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a prática de tortura e a morte do jornalista Vladimir Herzog, durante a ditadura militar brasileira, 

aguarda julgamento desta Corte, a qual recebeu o caso neste ano de 2016. As recomendações 

da Comissão IDH550 apontam para uma possível condenação em razão da gravidade dos crimes 

cometidos contra Vladimir Herzog, vítima da ditadura, e a falta de investigação, processo e 

punição dos responsáveis pelos crimes cometidos durante a ditadura. A Lei da Anistia brasileira 

ainda está vigente e isto tem garantido a impunidade de agentes do Estado que praticaram, 

dentre outros crimes, a tortura, violando jus cogens, o que é totalmente contrário ao Direito 

Internacional. 

4. Medidas adotadas pelo Estado brasileiro em relação aos crimes cometidos durante a ditadura 

militar 

4.1. Ações penais 

A história do Brasil, conforme acima apresentada, é marcada pela ditadura militar 

(1964-1985), período em que foram regularmente praticados diversos crimes que violam 

normas jus cogens, como, dentre outras, a proibição da tortura. São acontecimentos que 

refletem a forte estrutura repressiva organizada pelo regime para suprimir qualquer tipo de 

oposição. O Brasil adotou poucas medidas de foro criminal em razão da Lei da Anistia brasileira, 

que continua a ser um obstáculo nas investigações pela apuração da verdade e punições. 

Entretanto, é de se mencionar algumas ações que o Ministério Público Federal ajuizou referentes 

à Guerrilha do Araguaia – as ações penais 001162-79.2012.4.01.3901 e 004334-

29.2012.4.01.3901551. A primeira foi ajuizada contra um coronel do Exército em razão do 

sequestro qualificado por maus tratos de cinco vítimas que integravam a Guerrilha do Araguaia; 

e a segunda foi ajuizada contra um tenente-coronel do Exército em razão do desaparecimento 

forçado de outra vítima que integrava a Guerrilha do Araguaia. No trâmite de ambas as ações foi 

evidenciada a interpretação equivocada da Lei da Anistia pelos juízes e desembargadores 

brasileiro, entendendo esta Lei como um elemento que impossibilita a investigação criminal552. Se 

este não fosse o fundamento, estes mesmos juízes e desembargadores suscitaram a prescrição, 

                                    
550 Informação disponível na página oficial da Organização dos Estados Americanos: 
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2016/12879FondoPt.pdf [17.10.2016]. 
551 Cf. “Crimes da Ditadura – Relatório preliminar de atos de persecução penal desenvolvidos pelo Ministério Público Federal acerca de graves 
violações de direitos humanos cometidas por agentes do Estado durante a ditadura”, 2013, disponível em http://www.mpf.mp.br/atuacao-
tematica/ccr2/coordenacao/comissoes-e-grupos-de-trabalho/justica-transicao/relatorios-1/Relatorio%20-%20Crimes%20da%20Ditatura.pdf/view 
[17.10.2016]. 
552 Informação disponível na página oficial da Corte IDH: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/gomes_17_10_14_por.pdf, pp. 6-8 
[17.10.2016]. 
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o que demonstra o completo equívoco em relação à compreensão da figura do jus cogens, e a 

extensão dos efeitos de uma sentença proferida pela Corte IDH. 

O Ministério Público Federal ainda menciona outras ações penais que foram ajuizadas 

por sua iniciativa: 004204-32.2012.4.03.6181553 e 0011580-69.2012.4.03.6181554. A primeira 

ação refere ao sequestro de uma vítima por dois agentes estatais pertencentes ao DOI-Codi do II 

Exército de São Paulo. Neste caso, a denúncia foi rejeitada em primeira instância, assim como o 

recurso interposto em instância superior555, posicionamento que segue o mesmo entendimento 

equivocado acerca da Lei da Anistia. A segunda ação também se refere ao sequestro de outra 

vítima por três agentes estatais do DOI-Codi e DOPS de São Paulo. A denúncia foi recebida em 

primeira instância, mas aguarda decisão em sede de recurso desde 2014556.   

De qualquer modo, ainda que se verifiquem as iniciativas acima referidas, elas revelam 

um esforço mínimo por parte do Estado brasileiro. Diante dos números de pessoas torturadas, 

mortas e desaparecidas, apontados nesta investigação em referência à ditadura militar brasileira, 

e do tempo transcorrido desde o fim da ditadura, é evidente que pouco tem sido feito para uma 

ampla averiguação dos fatos. 

O Estado brasileiro é responsável internacionalmente pela prática de fatos ilícitos 

cometidos. Estes fatos ilícitos contrariam obrigações internacionais na medida em que 

desrespeitam normas de jus cogens, igualmente ferindo a consciência jurídica universal pautada 

nos valores universais básicos e essenciais que regem a comunidade internacional. 

4.2. Pagamento de indenizações e Comissões de Reconciliação 

Apesar de o Brasil ainda falhar no cumprimento da obrigação internacional de investigar 

os crimes cometidos pelos agentes estatais durante a ditadura militar, algumas medidas 

adotadas responsabilizam o Estado ao pagamento de indenizações, tendo sido adotadas como 

forma de iniciar um processo de reconciliação e pacificação nacional, as quais, frise-se desde já, 

também são insuficientes para o alcance da melhor possível reparação nos termos do Direito 

                                    
553 Cf. “Crimes da Ditadura – Relatório preliminar de atos de persecução penal desenvolvidos pelo Ministério Público Federal acerca de graves 
violações de direitos humanos cometidas por agentes do Estado durante a ditadura”, 2013, pp. 56-73, disponível em 
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/comissoes-e-grupos-de-trabalho/justica-transicao/relatorios-1/Relatorio%20-
%20Crimes%20da%20Ditatura.pdf/view [17.10.2016]. 
554 Cf. “Crimes da Ditadura – Relatório preliminar de atos de persecução penal desenvolvidos pelo Ministério Público Federal acerca de graves 
violações de direitos humanos cometidas por agentes do Estado durante a ditadura”, 2013, pp. 77-92, disponível em 
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/comissoes-e-grupos-de-trabalho/justica-transicao/relatorios-1/Relatorio%20-
%20Crimes%20da%20Ditatura.pdf/view [17.10.2016]. 
555 Acórdão de 26 de Abril de 2013, na ação n.° 0004204-32.2012.4.03.6181, disponível em 
http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/2563095 [17.10.2016]. 
556 Informação disponível na página oficial da Justiça federal brasileira: 
http://web.trf3.jus.br/consultas/Internet/ConsultaProcessual/Processo?numeroProcesso=00305301120134030000 [18.10.2016]. 
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Internacional. As medidas são iniciadas pela Lei n.° 9.140, de 4 de Dezembro de 1995557, a qual 

reconhece como mortas as pessoas desaparecidas em razão de participação, ou acusação de 

participação, em atividades políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 

1979. Por meio da Lei n.° 9.140/95 ficam estabelecidas condições para a reparação por danos 

morais dos mortos por motivos políticos durante a ditadura militar, bem como indenização 

financeira dos respectivos familiares558. A promulgação da Lei contou com o anexo I559, constando 

136 nomes de desaparecidos políticos, imediatamente reconhecidos como mortos. Os nomes 

constavam do Dossiê dos Mortos e Desaparecidos Políticos organizado por familiares e atuantes 

dos direitos humanos, sendo o resultado de mais de 25 anos de buscas. 

O período inicialmente constante da Lei n.° 9.140/95 é posteriormente ampliado pela 

Lei n.° 10.536, de 14 de agosto de 2002, passando a abranger o período de 2 de setembro de 

1961 a 5 de outubro de 1988 para pedidos de indenizações e estipulando novos prazos para 

solicitação de indenizações. A Lei n.° 10.875, de 01 de junho de 2004, por sua vez, altera a 

disposição da Lei n.° 9.140/95, estabelecendo que a Comissão Especial passe a também 

reconhecer os casos de mortes em consequências de repressão policial sofrida em 

manifestações públicas ou em conflitos armados com agentes do poder público e os suicídios 

cometidos na iminência das pessoas serem presas ou em decorrência de sequelas psicológicas 

resultantes de atos de tortura praticados por agentes do poder público. 

A Lei n.° 9.140/95 ainda criou uma Comissão Especial, posteriormente denominada 

Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP). A CEMDP foi instituída em 

1995 e funciona junto à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. É formada 

por representantes de órgãos do Governo, de familiares, do Ministério Público Federal, do 

Ministério da Defesa, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e da 

sociedade civil. Dentre as suas finalidades está proceder ao reconhecimento de pessoas mortas 

ou desaparecidas em virtude de graves violações de direitos humanos ocorridas após a 

instalação da ditadura militar em 1964; realizar esforços para a localização dos corpos das 

vítimas – mortos ou desaparecidos políticos – durante a ditadura militar (1964-1985); emitir 

pareceres sobre os requerimentos relativos à indenização que sejam formulados por familiares 

dessas vítimas; e adotar outras medidas compatíveis com as suas finalidades que se mostrem 

                                    
557 Informação disponível na página oficial do Governo brasileiro: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9140compilada.htm [15.10.2016]. 
558 Cf. Vera ROTTA, “Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos”, in Revista Arquivo Nacional, Acervo Rio de Janeiro, vol. 21, n.° 2, 
2008, p. 193 e André de Carvalho RAMOS, Responsabilidade Internacional por Violação de Direitos Humanos, op. cit., p. 305. 
559 Informação disponível na página oficial do Governo brasileiro: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1995_1997/anexo/ANL9140-95.pdf 
[15.10.2016]. 
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necessárias para o pleno cumprimento das recomendações por parte da Comissão Nacional da 

Verdade, abaixo tratada560. 

Durante a primeira fase dos trabalhos realizados, a CEMDP apreciou 480 pedidos de 

reparação e reconhecimento. Do total, 362 pedidos foram deferidos561, incluídos os 136 

constantes do anexo I, conforme acima mencionado, o que significa que foram oficialmente 

reconhecidas causas ou circunstâncias de morte ou desaparecimento forçado em razão do 

arbítrio constante da conduta dos agentes repressores da ditadura militar562. Após esta fase, a 

CEMDP se concentrou em duas atividades: recolha de sangue dos parentes consanguíneos dos 

desaparecidos ou dos mortos cujos corpos não tenham sido entregues aos familiares, 

constituindo um banco de dados genéticos para eventual comparação e identificação dos restos 

mortais que sejam localizados e das ossadas já separadas para exames; e, nos termos do inciso 

II, do artigo 4.° da Lei n.° 9.140/95, a sistematização de informações no intuito de localizar 

covas clandestinas em grandes cidades brasileiras e áreas de provável sepultamento de 

militantes em zonas rurais, em especial com relação à região do rio Araguaia no sul do Estado 

do Pará563. 

O próximo passo dado pela CEMDP foi o lançamento do livro-relatório “Direito à Memória 

e à Verdade”564, em agosto de 2007, onde constam todos os casos analisados por esta 

Comissão. Ainda, a CEMDP realiza exposições sobre os fatos ocorridos durante a ditadura 

militar, além de terem sido erguidos monumentos em homenagem a diversas vítimas que 

sucumbiram por se oporem ao regime. 

Outra medida ocorre por meio da promulgação da Lei n.° 10.559, de 13 de novembro 

de 2002565, a qual cria a Comissão de Anistia fazendo parte do Ministério da Justiça. A Comissão 

de Anistia é composta por vinte e cinco conselheiros, representados pela sociedade civil, sendo 

um deles indicado pelos anistiados políticos e outro pelo Ministério da Defesa. Esta Lei 

regulamenta o artigo 8.° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 

Federal de 1988, que criou a figura do anistiado político. O anistiado político pode requerer a 

                                    
560 Informação disponível na página oficial da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos: 
http://cemdp.sdh.gov.br/modules/wfchannel/index.php?pagenum=1 [15.10.2016]. 
561 O governo brasileiro disponibiliza eletronicamente uma lista oficial com os nomes dos desaparecidos e mortos políticos e acesso a fichas 
individualizadas de cada um deles. Informação disponível na página oficial da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos: 
http://cemdp.sdh.gov.br/modules/wfchannel/index.php?pagenum=11 [15.10.2016]. 
562 Informação disponível na página oficial da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos: 
http://cemdp.sdh.gov.br/modules/wfchannel/index.php?pagenum=1 [15.10.2016]. 
563 Cf. Vera ROTTA, “Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos”, in Revista Arquivo Nacional, Acervo Rio de Janeiro, vol. 21, n.° 2, 
2008, pp. 195-196. 
564 Texto disponível na página oficial da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República: 
http://dh.sdh.gov.br/download/dmv/direito_memoria_verdade.pdf [15.10.2016]. 
565 Informação disponível na página oficial do Governo brasileiro: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10559.htm [15.10.2016]. 
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declaração desta condição junto à Comissão de Anistia, desde que cumpra alguma das 

hipóteses presentes do artigo 2.° da Lei n.° 10.559/2002. Este artigo dispõe as modalidades 

que tenham atingido quaisquer pessoas em suas atividades profissionais, por motivação 

exclusivamente política, durante o período de 18 de setembro de 1949 a 5 de outubro de 1988 

– que tenham sido punidas com transferências, com perda de promoção, com demissão, com 

aposentadoria compulsória, licenciados, expulsos, entre outras. A finalidade da Comissão é 

analisar e apreciar os requerimentos de anistia e emitir parecer que subsidiará o Ministro de 

Estado da Justiça na decisão relativa à concessão de anistia política566. Na condição de anistiado 

político, este tem direito a uma reparação econômica de caráter indenizatório em razão do 

arbítrio estatal. E, de acordo com a Lei n. 10.559/2002, a reparação econômica poderá ser 

concedida tanto em prestação única equivalente a trinta salários mínimos por ano de 

perseguição política até o limite de cem mil reais, para os que não comprovem o vínculo laboral 

(artigo 4.°), quanto em prestação mensal, permanente e continuada, àqueles que conseguem 

comprovar a existência de vínculos laborais à época da violação dos seus direitos, à exceção dos 

que optem pela prestação única (artigo 5.°). Quanto aos que comprovam o vínculo laboral e 

optam pela prestação mensal, esta corresponderá ao cargo, função ou emprego que o anistiado 

ocuparia se estivesse na ativa, observado o limite do teto da remuneração do servidor público 

federal (artigo 7.°). Por fim, o requerimento de anistiado político pode ser realizado pelo próprio 

lesado, bem como, em caso de morte deste, pelo cônjuge sobrevivente, sucessores ou 

dependentes econômicos. 

4.3. Comissão Nacional da Verdade 

A Comissão Nacional da Verdade (CNV) foi criada pela Lei n.° 12.528, de 18 de 

novembro de 2011567, tendo sido instituída em 16 de maio de 2012. A CNV foi integrada por sete 

membros indicados pela Presidente da República, nos termos do artigo 2.° da Lei indicada, e 

teve por finalidade apurar graves violações de direitos humanos ocorridas no período de 18 de 

setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988. A CNV tinha duração estipulada até 16 de dezembro 

de 2014 para conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório final contendo as atividades 

realizadas, os fatos examinados, as conclusões e recomendações (artigo 11.°). O objetivo 

                                    
566 Informação disponível na página oficial do Ministério da Justiça e Cidadania: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/anistia/sobre-a-comissao 
[15.10.2016]. 
567 Texto disponível na página oficial do Governo brasileiro: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12528.htm 
[15.10.2016]. 
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principal da Comissão Nacional da Verdade foi, por meio da apuração das graves violações de 

direitos humanos, efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação 

nacional. Para além disso, havia objetivos específicos (artigo 3.°), dentre os quais estava, por 

exemplo, a promoção do esclarecimento sobre as circunstâncias dos casos de tortura, mortes e 

desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria, mesmo que ocorridos no 

exterior; a identificação tornando públicas as estruturas, os locais, as instituições e as 

circunstâncias relacionadas à prática de violações de direitos humanos; e a promoção da 

reconstrução da história dos casos de graves violações de direitos humanos, colaborando para a 

prestação de assistência às vítimas dessas violações. 

A CNV dividiu os seus trabalhos em três subcomissões: a subcomissão de pesquisa, 

geração e sistematização de informações; a subcomissão de relações com a sociedade civil e 

instituições; e a subcomissão de comunicação externa568. A primeira subcomissão indicada 

possuía diversos grupos de trabalho: “golpe de 1964”, “estrutura de repressão”, “graves 

violações de direitos humanos (torturados, mortos e desaparecidos)”, “violações no campo”, 

“violações de direitos de indígenas”, “Araguaia”, “operação condor”, “violações contra 

estrangeiros e violações fora do Brasil”, “ditadura e sistema de Justiça”, “papel das igrejas 

durante a ditadura”, “perseguição a militares”, “o Estado ditatorial-militar”, “ditadura e gênero”. 

O relatório realizado pela Comissão Nacional da Verdade foi apresentado em 10 de 

dezembro de 2014569. Este relatório é resultado da recolha de 1.121 depoimentos, sendo 132 

deles de agentes públicos, da realização de 80 audiências e sessões públicas por todo o país, e 

da visita a unidades militares e locais utilizados pelas Forças Armadas no passado para a prática 

de torturas e outras graves violações de direitos humanos. As prisões arbitrárias, a tortura e as 

mortes dela decorrentes, as violências sexuais, as execuções e as ocultações de cadáveres e 

desaparecimentos políticos, por terem sido praticadas de forma massiva e sistemática, foram 

reconhecidas como crimes contra a humanidade, claramente atendendo à jurisprudência da 

Corte IDH. O relatório é dividido em três volumes. O primeiro volume trata das atividades da 

CNV, das graves violações de direitos humanos, da autoria destas violações e das conclusões e 

recomendações. O segundo volume trata de graves violações de direitos humanos em 

segmentos, grupos ou movimentos sociais, por meio de textos temáticos. Neste volume consta 

como trabalhadores organizados, camponeses, militares, igrejas, indígenas, homossexuais e 

                                    
568 Informação disponível na página oficial da Comissão Nacional da Verdade: http://www.cnv.gov.br/institucional-acesso-informacao/a-cnv/60-
plano-de-trabalho-da-comissao-nacional-da-verdade.html [16.10.2016]. 
569 Texto disponível na página oficial da Comissão Nacional da Verdade: 
http://www.cnv.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=571 [16.10.2016]. 
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universidades foram afetados pela ditadura e o sistema repressivo, bem como o papel que 

desempenharam na resistência à ditadura. Aborda, ainda, a relação da sociedade civil com a 

ditadura, indicando o apoio civil à ditadura, notadamente por empresários e a resistência de 

outros setores da sociedade. O terceiro volume é integralmente dedicado às vítimas, constando 

434 mortos e desaparecidos políticos e revelando a vida e circunstâncias de suas mortes e 

desaparecimentos. 

A Comissão Nacional da Verdade afirma em suas conclusões a configuração da prática 

sistemática de detenções ilegais e arbitrárias e de tortura, bem como execuções e 

desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres por agentes do Estado brasileiro. Estas 

graves violações de direitos humanos ocorreram majoritariamente durante a ditadura militar 

brasileira. Complementando os números de mortos e desaparecidos inicialmente apurados pela 

CEMDP, a CNV confirmou 434 mortes e desaparecimentos de vítimas da ditadura militar (191 

mortos e 243 desaparecidos, sendo que 33 desaparecidos tiveram os corpos localizados, e um 

deles ocorreu durante os trabalhos da CNV). A Comissão Nacional da Verdade destaca alguns 

obstáculos no curso das investigações, em razão da falta de acesso aos documentos produzidos 

pelas Forças Armadas, os quais foram oficialmente indicados como destruídos. Desse modo, 

também conclui que certamente as mortes e desaparecimento apurados não correspondem ao 

total de vítimas570. Ainda, a CNV refuta a alegação ainda exprimida pelas Forças Armadas de que 

as graves violações de direitos humanos constituíram poucos e isolados casos por 

posicionamento voluntário de alguns militares. 

Por sua vez, a CNV se apoia na figura do jus cogens para o reconhecimento como 

crimes contra a humanidade – caracterizados por atos desumanos, cometidos no contexto de 

um ataque contra a população civil, de forma generalizada ou sistemática e com o conhecimento 

dessa abrangência por parte de seus autores – dos crimes perpetrados durante a ditadura 

militar brasileira. Imperioso ressaltar, ainda, que a CNV aponta a persistência do quadro de 

graves violações de direitos humanos no cenário da realidade contemporânea brasileira, apesar 

de um contexto diferente da repressão política da ditadura militar – a prática de detenções 

ilegais e arbitrárias, tortura, execuções, desaparecimentos forçados e mesmo ocultação de 

cadáveres. A CNV finaliza suas conclusões afirmando que esse quadro resulta em grande parte 

“do fato de que o cometimento de graves violações de direitos humanos verificado no passado 

                                    
570 Cf. Relatório da Comissão Nacional da Verdade, 2014, pp. 962-963, texto disponível em 
http://www.cnv.gov.br/images/pdf/relatorio/Capitulo%2018.pdf [16.10.2016]. 
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não foi adequadamente denunciado, nem seus autores responsabilizados, criando-se as 

condições para sua perpetuação”571. 

A Comissão Nacional da Verdade, feitas as conclusões, apresenta suas recomendações 

que dizem respeito a medidas institucionais, reformas constitucionais e legais, bem como 

medidas para o seguimento das ações e recomendações da própria Comissão572. Parte das 

medidas institucionais, a CNV recomenda (i) que as Forças Armadas reconheçam sua 

responsabilidade institucional pela ocorrência de graves violações de direitos humanos durante a 

ditadura militar, além da responsabilidade que pode e deve recair individualmente sobre os 

agentes públicos que atuaram com conduta ilícita ou deram causa a ela; (ii) que seja 

determinada a responsabilidade jurídica – criminal, civil e administrativa – dos agentes públicos 

que deram causa às graves violações de direitos humanos no período investigado pela CNV, 

afastando-se as disposições da Lei da Anistia brasileira. O afastamento seria imperioso em razão 

de esta Lei anistiar agentes que cometeram crimes contra a humanidade, os quais são 

imprescritíveis e inanistiáveis. A CNV destaca a consolidação de parâmetros mínimos de 

proteção voltados ao resguardo da dignidade humana. Essa proteção estaria assente no fato de 

que a proibição da prática de tortura e das demais violações graves de direitos humanos durante 

a ditadura militar são preceitos de jus cogens, os quais não podem ser excepcionados de 

maneira nenhuma. Assim, a jurisprudência internacional endossa a total impossibilidade de lei 

interna afastar a obrigação jurídica do Estado de investigar, processar, punir e reparar tais 

crimes, ofendendo normas peremptórias de direitos humanos. Prevalece o dever jurídico do 

Estado de prevenir, processar, punir e reparar os crimes contra a humanidade, de modo a 

assegurar o direito à justiça e à prestação jurisdicional efetiva; (iii) reestruturação da forma de 

ingresso e do conteúdo curricular nas Forças Armadas, primando pelos preceitos da democracia 

e de direitos humanos; (iv) criação de mecanismos de prevenção e combate à tortura; dentre 

outras.  

As reformas constitucionais e legais dizem respeito (i) à revogação da Lei de Segurança 

Nacional (Lei n.° 7.170, de 14 de dezembro de 1983573) a ser substituída por lei de proteção ao 

Estado democrático de direito; (ii) à tipificação das figuras penais correspondentes aos crimes 

contra a humanidade e ao crime de desaparecimento forçado; (iii) desmilitarização das polícias 

                                    
571 Cf. Relatório da Comissão Nacional da Verdade, 2014, p. 964, texto disponível 
http://www.cnv.gov.br/images/pdf/relatorio/Capitulo%2018.pdf [16.10.2016]. 
572 Cf. Relatório da Comissão Nacional da Verdade, 2014, pp. 964-975, texto disponível 
http://www.cnv.gov.br/images/pdf/relatorio/Capitulo%2018.pdf [16.10.2016]. 
573 Apesar de transcorridos quase dois anos desde a divulgação do relatório da CNV, a Lei n.° 7.170/1983 ainda não foi revogada. Informação 
disponível na página oficial do Governo brasileiro: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7170.htm [16.10.2016]. 
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militares estaduais; (iv) extinção da Justiça militar estadual; (v) exclusão de civis da jurisdição da 

Justiça militar federal; (vi) supressão, na legislação, de referências discriminatórias das 

homossexualidades, em virtude do artigo 235.° do Código Penal Militar de 1969; (vii) alteração 

da legislação processual penal para eliminação da figura do auto de resistência à prisão; (viii) 

introdução da audiência de custódia, nos termos artigo 7o da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, para prevenção da prática da tortura e de prisão ilegal. 

Por fim, quanto às medidas de seguimento das ações e recomendações da CNV, esta 

recomenda (i) o estabelecimento de órgão permanente com atribuição de dar seguimento às 

ações e recomendações da CNV; (ii) prosseguimento das atividades voltadas à localização, 

identificação e entrega aos familiares ou pessoas legitimadas, para sepultamento digno, dos 

restos mortais dos desaparecidos políticos; (iii) preservação da memória das graves violações de 

direitos humanos; e (iv) prosseguimento e fortalecimento da política de localização e abertura 

dos arquivos da ditadura militar. 

A Comissão Nacional da Verdade reflete o mais expressivo reconhecimento público e 

oficial dos fatos perpetrados por agentes estatais contra os direitos humanos no Brasil, 

principalmente em relação à ditadura militar. Destacando alguns aspectos do relatório da CNV é 

de se notar de imediato o relevo dado à figura do jus cogens, cuja inobservância resulta em 

descumprimento de obrigação internacional do Estado e sua responsabilidade, nos termos já 

apresentados. O relatório colabora com o direito à verdade, apesar de transcorridos quase trinta 

anos do fim da ditadura e ainda que tenha contado com a falta de documentos, conforme 

indicado no relatório. É igualmente de grande relevância a identificação e nomeação de 377 

agentes públicos que praticaram ou de alguma forma colaboraram com a realização das graves 

violações de direitos humanos, bem como civis que colaboraram com o regime militar, na 

medida em que expõe a conduta dessas pessoas e dá conhecimento daqueles que, na medida 

do possível, se sabe que efetivamente participaram do regime. Ainda, a recomendação para o 

afastamento das disposições da Lei da Anistia brasileira e a responsabilização jurídica – penal, 

civil e administrativa – dos agentes públicos que deram causa às graves violações de direitos 

humanos demonstra o alinhamento com a decisão proferida pela Corte IDH no caso “Gomes 

Lund (Guerrilha do Araguaia) e outros vs. Brasil” e com a jurisprudência interamericana sobre o 

assunto, acima tratada. Para além disso, o relatório também pressiona as Forças Armadas para 

que haja o reconhecimento oficial das violações perpetradas durante a ditadura militar, na 

medida em que isto ainda não aconteceu. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É de primordial consideração relembrar que o Estado foi originalmente criado para a 

realização do bem comum devendo existir para o ser humano e, que o Direito Internacional, 

também em suas origens, era um Direito das Gentes e não um Direito de relações entre os 

Estados. 

A internacionalização da tutela dos direitos humanos demonstra a tomada de 

consciência de que a tutela destes direitos não pode ser simplesmente confiada aos Estados, na 

medida em que estes são geralmente os principais violadores de tais direitos. Sendo assim, 

diversos tratados internacionais sobre os mais variados assuntos envolvendo direitos humanos 

foram realizados buscando o compromisso expresso dos Estados. Em que pese a importância 

dos tratados como fonte de Direito Internacional, os tratados estão sujeitos aos costumes, aos 

princípios gerais de Direito e, inequivocamente, ao Direito imperativo (jus cogens). Ainda, no que 

tange à relação entre o Direito Internacional e o Direito interno, imperioso que o Direito dos 

Estados esteja em conformidade com os imperativos internacionais. O desenvolvimento das 

relações na comunidade internacional se baseando numa convivência harmoniosa exige a 

consolidação desses imperativos, de modo que não prevaleçam os interesses individuais dos 

Estados. 

A figura do jus cogens, uma noção antiga que encontra expressão no âmbito do Direito 

dos Tratados com a Convenção de Viena de 1969, é essencial para o presente momento do 

Direito Internacional – e seu desenvolvimento – que se destina fundamentalmente à proteção da 

pessoa humana. É cediço o fato de que a noção de jus cogens ultrapassa o âmbito do Direito 

dos Tratados, não podendo ser de outra maneira haja vista a forte influência da vontade dos 

Estados sobre este Direito. As normas jus cogens não só são independentes e estão acima da 

vontade dos Estados, como emanam da consciência humana, da “consciência jurídica 

universal”. 

No decorrer desta investigação foi pontuado que não há uma lista com as normas e 

princípios jus cogens, tendo constado, dos estudos iniciais realizados sobre o tema pela 

Comissão de Direito Internacional, apenas exemplos ilustrativos. A identificação das normas e 

princípios que compõem o elenco de jus cogens foi gradualmente estabelecida pela 

jurisprudência dos Tribunais internacionais e pela doutrina. Desse modo, restou afirmada a 
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proteção de valores essenciais da comunidade internacional como, por exemplo, a proibição de 

condutas como a tortura, o genocídio, a escravatura, entre outras. 

Sendo assim, parece claro que os direitos estão identificados e sabemos quais os 

valores que fundamentam a comunidade internacional. Devemos empenhar esforços, contudo, 

para o estabelecimento de formas de garantia desses direitos, o que, de modo mais amplo, influi 

na própria garantia da estabilidade da comunidade internacional.  

Os acontecimentos perpetrados durante a ditadura militar no Brasil não são passíveis de 

respaldo numa legislação interna (Lei n.° 6.683/79), na medida em que perpetua a 

impunidade. O ordenamento brasileiro, assim como os demais ordenamentos nacionais, tem de 

estar em conformidade com os imperativos do plano internacional. A humanidade não pode ser 

visualizada como sujeito do Direito sob a ótica do Estado; devemos é reconhecer limitações ao 

Estado sob a ótica da humanidade. Nessa perspectiva é que de fato o Direito Internacional vai 

avançar ainda mais, sendo direcionado para uma maior efetividade do bem comum e da justiça. 
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