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RESUMEN: El pre sen te tra ba jo ver sa so bre el fe nó me no de la re la ti vi za ción de la so be ra -
nía fren te a la pre ser va ción de los de re chos y ga ran tías fun da men ta les. Cómo el pa pel de
la glo ba li za ción en la di fu sión de los de re chos hu ma nos en el si glo XX fue in ci pien te -
men te abor da do a tra vés de la pro tec ción in ter na cio nal y re gio nal de los mis mos, y tam -
bién, cómo la cons ti tu cio na li za ción de los de re chos fue lle va da a cabo gra dual men te en
el or de na mien to ju rí di co de los di fe ren tes Esta dos. Asi mis mo se es tu dian las in ter ven cio -
nes hu ma ni ta rias del Con se jo de Se gu ri dad en los años no ven ta, así como la fuer za de
emer gen cia de Na cio nes Uni das de la Asam blea Ge ne ral.
Pa la bras cla ve: glo ba li za ción y de re chos hu ma nos; re la ti vi za ción de la so be ra nía, in ter -
ven cio nes hu ma ni ta rias, le gi ti mi dad ex traor di na ria ante la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia.

ABSTRACT: The cur rent works deals with the sov er eignty relativization phe nom e non when 
it co mes to fun da men tal rights pres er va tion. Though it out, glob al iza tion role in hu man
rights dif fu sion dur ing XX cen tury was incipiently ap proached, through in ter na tional
and re gional hu man rights pro tec tion, as well as the constitucionalization of these rights
were grad u ally tak ing place in States le gal sys tem. Hu man i tar ian in ter ven tions of United 
Na tions Se cu rity Coun cil in 90’s as well as United Na tions Emer gency Force of Gen eral
As sem bly in ter ven tions were also ac com plished.
Descriptors: glob al iza tion and hu man rights, relativization of sov er eignty, hu man i tar ian
in ter ven tions, ex traor di nary le git i macy be fore the In ter na tional Court of Jus tice.

RÉSUMÉ: Les travaux en cours traite de la souveraineté relativisation phénomène quand
il s’agit de la préservation des droits fondamentaux. mais, le rôle de la mondialisation
dans la dif fu sion des droits de l’homme au cours de XX siècle a été approché incipiently,
internationales et régionales à travers la pro tec tion des droits humains, ainsi que les
constitucionalization de ces droits ont été peu à peu en place dans les États système
juridique. Les in ter ven tions humanitaires des Na tions Unies Conseil de sécurité en 90
ainsi que la Force d’urgence des Na tions Unies de l’Assemblée générale, les in ter ven -
tions ont également été ac com pli.
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SUMÁRIO: I. Intro duç ão. II. Glo ba li zaç ão e di rei tos hu ma nos.
III. A re la ti vi zaç ão da so be ra nia em face da pre ser vaç ão dos
di rei tos e ga ran tias fun da men tais. IV. Re ferê ncias bi blio grá-

fi cas.

I. INTRODUÇÃO

O his to ria dor inglês Eric Hobs bawn, em seu liv ro A Era dos Extre mos
con ta que nun ca hou ve em nen hu ma ou tra épo ca da hu ma ni da de, tan ta
pro teç ão dos di rei tos hu ma nos, como hou ve no sécu lo XX. De cla raç ão
Uni ver sal dos Di rei tos Hu ma nos, Igual da de de di rei tos ci vis e po lí ti cos
atin gi dos pe las mul he res, proi biç ão dos tra bal hos for ça dos, pro ces so de
des co lo ni zaç ão dos paí ses afri ca nos, etc. Pa ra do xal men te a esse fenô me -
no ín cli to, o au tor inglês afir ma, tam bém, que nun ca hou ve em nen hu ma
épo ca da hu ma ni da de tan ta vio laç ão dos di rei tos hu ma nos como oco rreu
nes te sécu lo. Em pou co tem po, acon te ce ram duas Gran des Gue rras Mun -
diais, inú me ras gue rras ci vis para in de pendência dos po vos, genocí dios,
te rro ris mos, etc.

Nes se con tex to a prin cí pio avas sa la do ra men te di cotô mi co, res sai a
es tru tu ra da atual so cie da de in ter na cio nal, como con he ce mos. A criaç ão
da Orga ni zaç ão das Naç ões Uni das e a ce le braç ão de inú me ros tra ta dos e 
con venç ões per ti nen tes a pro teç ão dos di rei tos hu ma nos fun cio nam
como égi des pro fi lác ti cas no com ba te e na re press ão das vio laç ões des ses 
di rei tos. A in fluên cia que tais tra ta dos pos suem é per cep tí vel atra vés do
pro ces so de cons ti tu cio na li zaç ão e re gio na li zaç ão dos di rei tos hu ma nos
atra vés da glo ba li zaç ão.

O cer ne do tra bal ho con cen tra-se na aná li se do atual fenô me no da re -
la ti vi zaç ão da so be ra nia sob o en fo que dos di rei tos hu ma nos, sen do ana -
li sa do, tam bém, a pro fi cui da de das in ter venç ões rea li za das em al guns
dos prin ci pais con fli tos que acon te ce ram no fi nal do sécu lo XX à luz das 
re laç ões in ter na cio nais e do di rei to in ter na cio nal con tem porâ neo.

II. GLOBALIZAÇÃO E DIREITOS HUMANOS

Numa épo ca de mu dan ças glo bais pro fun das e
in quie tan tes, na qual as ideo lo gias tra di cio nais
e as teo rias gran dio sas pa re cem ter pou co a ofe -
re cer ao mun do, a idéia de glo ba li zaç ão ad qui -
riu a aura de um novo pa ra dig ma.

Da vid HELD e Anthony MCGREW.
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É ine gá vel o re le van te pa pel que a glo ba li zaç ão teve na dis se mi naç ão 
da pro teç ão dos di rei tos e ga ran tias fun da men tais dos in di ví duos a par tir da
se gun da me ta de do sécu lo XX, épo ca con he ci da na his tó ria como o
Pós-Gue rra. Há de se re gis trar que até o iní cio do sécu lo pas sa do, os di -
rei tos in di vi duais e po lí ti cos eram es ten di dos so men te à de ter mi na dos
gru pos de pes soas, má xi me aos ho mens que de tin ham al gum po der es ta -
tal ou al gu ma for ma de pri vi lé gio econô mi co. É cla ro que, an tes mes mo
do sur gi men to da De cla raç ão Uni ver sal dos Di rei tos Hu ma nos, ra ti fi ca da 
pe los Esta dos em 10 de de zem bro de 1948, já exis tia um mo vi men to
mui to for te de in cor po raç ão dos di rei tos so ciais —di rei tos ti dos como
sen do da 2a. ge raç ão pela dou tri na—1 nas Cons ti tuiç ões de al guns Esta -
dos. Tais di rei tos fo ram con sa gra dos a par tir do pro ces so de cons ti tu cio -
na li zaç ão que se ini ciou em 1917, na Cons ti tuiç ão do Mé xi co, de pois em 
1919, com a afa ma da Cons ti tuiç ão de Wei mar, na Ale man ha e em 1927,
com a Car ta del La vo ro ita lia na. Há de se as sen tar que a Encí cli ca Re rum 
No va rum,2 bem como as idéias mar xis tas e a criaç ão da Orga ni zaç ão
Inter na cio nal do Tra bal ho (OIT),3 fo ram fun da men tais nes se pro ces so de 
so li di fi caç ão des ses di rei tos.

Po rém, so men te a par tir da ra ti fi caç ão da De cla raç ão Uni ver sal dos
Di rei tos Hu ma nos4 o di rei to in ter na cio nal pode fa lar em “di rei tos hu ma -
nos uni ver sais”, uma vez que to dos os di rei tos in di vi duais, so ciais,
econô mi cos e po lí ti cos fo ram es ten di dos a to dos os se res hu ma nos em
ge ral, sem dis tinç ão al gu ma de sexo,raça, cor, con diç ão fi nan cei ra e re li -
gi ão.

Acer ca do sur gi men to des te novo fenô me no que é a Pro teç ão Inter -
na cio nal dos Di rei tos Hu ma nos, afir ma Brown lie:5 “Os acon te ci men to da 
Se gun da Gue rra Mun dial e a preo cu paç ão em pre ve nir a re pe tiç ão de ca -
tás tro fes as so cia das às po lí ti cas in ter nas das Potê ncias do Eixo le va ram a 
uma preo cu paç ão cres cen te ju rí di ca e so cial dos Di rei tos Hu ma nos e das
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1 Nes te sen ti do, ver Ale xan dre de Mo raes, Flá via Pio ve san, Nor ber to Bob bio e José 
Afon so da Sil va.

2 Da ta da de 1891 pelo Papa Leão XII.

3 Cria da em 1919 no Tra ta do de Ver sa lles, pela So cie da de das Naç ões.

4 Como bem lem bra Brown lie, Ian, Prin cí pios de Di rei to Inter na cio nal Pú bli co,
Lis boa, Fun daç ão Ca lous te Gul ben kian, 1997, p. 588, o gran de in ter na cio na lis ta Hersch
Lau ter pacht te ria sido o pio nei ro que sa lien tou a ne ces si da de da ela bo raç ão de uma De -
cla raç ão Uni ver sal dos Di rei tos Hu ma nos.

5 Ibi dem, pp. 587 y 588.



li ber da des fun da men tais”, fa zen do emer gir na so cie da de in ter na cio nal
uma preo cu paç ão na co di fi caç ão des ses di rei tos em ní vel in ter no e in ter -
na cio nal. Aler tan do so bre o pe ri go da não co di fi caç ão des tes di rei tos,
apon ta Ca no til ho6 que “sem esta po si ti vaç ão ju rí di ca, os’ di rei tos do ho -
mem são es pe ran ças, as pi raç ões, ideias, im pul sos, ou, até por ve zes,
mera re tó ri ca po lí ti ca”.

Co men ta Bob bio7 que so men te com a ela bo raç ão da De cla raç ão Uni -
ver sal de Di rei tos Hu ma nos pela pri mei ra vez na his tó ria foi ela bo ra do
“um sis te ma de prin cí pios fun da men tais da con du ta hu ma na”, sen do

liv re e ex pres sa men te acei to, atra vés de seus res pec ti vos go ver nos, pela
maio ria dos ho mens que vive na Te rra. Com essa de cla raç ão, um sis te ma
de va lo res é —pela pri mei ra vez na his tó ria— uni ver sal, não em prin cí pio, 
mas de fato, na me di da em que o con sen so so bre sua va li da de e sua ca pa -
ci da de para re ger os des ti nos da co mu ni da de fu tu ra de to dos os ho mens
foi ex pli ci ta men te declarado.

E con ti nua o au tor8 afir man do que:

So men te de pois da De cla raç ão Uni ver sal é que po de mos ter a cer te za his -
tó ri ca de que a hu ma ni da de —toda a hu ma ni da de— par til ha al guns va lo -
res co muns; e po de mos, fi nal men te, crer na uni ver sa li da de dos va lo res, no 
úni co sen ti do em que tal cren ça é his to ri ca men te le gí ti ma, ou seja, no sen -
ti do em que uni ver sal sig ni fi ca não algo dado ob je ti va men te, mas algo
sub je ti va men te acol hi do pelo universo dos homens.

Nes te sen ti do, pode-se fa lar que a De cla raç ão Uni ver sal se ria uma
re pre sen taç ão da “cons ciên cia his tó ri ca que a hu ma ni da de tem dos pró -
prios va lo res fun da men tais na se gun da me ta de do sécu lo XX”,9 uma vez
que ela pro cla ma os prin cí pios não como nor mas ju rí di cas, “mas como
‘i deal co mum a ser al can ça do por to dos os po vos e por to das as naç -
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6 Go mes Ca no til ho, Di rei to Cons ti tu cio nal e Teo ria da Cons ti tuiç ão, 7a. ed.,
Coim bra, Alme di na, 2003, p. 377.

7 Bob bio, A Era dos Di rei tos, 18a. reimp., trad. de Car los Nel son Cou tin ho, Río de
Ja nei ro, Edi to ra Cam pus, 1992, p. 28.

8 Idem.

9 Ibi dem, p. 34.



ões’”.10 Par tin do des ta pre mis sa bob bia na, pode-se pen sar,in clu si ve, na
existência de uma “co mu ni da de in ter na cio nal”, uma Ge meins chaft,11

para usar a ex press ão de Ton nies, uma vez que a Car ta das Naç ões Uni -
das ao es ta be le cer va lo res uni ver sais para to dos os po vos, po de ria mui to
bem ser com pa ra da a uma Cons ti tuiç ão Uni ver sal dos Esta dos, ou uma
Cons ti tuiç ão Axio ló gi ca Inter na cio nal, como sa lien ta va o alem ão Otto
Ba chof.12

Dada essa pro teç ão exa cer ba da, po rém co me di da, dos di rei tos hu ma -
nos no di rei to in ter na cio nal no con tex to do Pós-Gue rra, al guns au to res
che gar ão a afir mar que os di rei tos hu ma nos se riam como “li mi tes in -
trans po ní veis”13 da Car ta das Naç ões Uni das, “fun cio nan do como li mi tes 
à atuaç ão des ta”.14

Fa zen do uma ana lo gia com o di rei to in ter na cio nal, é mui to bem-vin -
da a ex press ão de Her bert Krü ger,15 no sen ti do de que “não são os di rei -
tos fun da men tais que ago ra se mo vem no âmbi to da lei, mas a lei que
deve mo ver-se no âmbi to dos di rei tos fun da men tais”.16
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10 Ibi dem, p. 30.

11 Ton nie apud Ha lli day, Fred, Re pen san do as re laç ões in ter na cio nais, Por to Ale -
gre, Edi to ra da Uni ver si da de UFRGS, 1999, en Sil va, Ro ber to Luiz, Di rei to Inter na cio -
nal Pú bli co, 2a. ed., Belo Ho ri zon te, Edi to ra Del Rey, p. 8.

12 Ba chof, Otto, Nor mas Cons ti tu cio nais Incons ti tu cio nais, Coim bra, Alme di na,
2001.

13 A esse res pei to, ver Go mes Ca no til ho, op. cit., nota 6.

14 Do mes mo modo, como bem afir ma Fé lix Va cas, lem bran do Bed ja qui, “Os di rei -
tos hu ma nos não so men te li mi tam o po der dos Esta dos, sem que, como te mos vis to de -
fen der Bed ja qui, tam bém fun cio nam como li mi tes à atuaç ão das Naç ões Uni das”. Va cas
Fer nán dez, Fé lix, La res pon sa bi li dad in ter na cio nal de Na cio nes Uni das: fun da men to y
prin ci pa les pro ble mas de su pues ta en prác ti ca, Ma drid, Dykin son-Uni ver si dad Car los
III de Ma drid, Insti tu to de De re chos Hu ma nos “Bar to lo mé de las Ca sas”, 2002, p. 66.

15 Krü ger, Her bert, Grund ge setz und Kar tell Ge setz ge bung, Go tin ga, 1950, p. 12, en 
Bo na vi des, Pau lo, Di rei to cons ti tu cio nal, São Pau lo, Mal hei ros, 2004, p. 358.

16 Em que pese a ve xa ta quaes tio no que tan ge à di fe ren ciaç ão de di rei tos hu ma nos
e di rei tos fun da men tais, ten ho que am bos re pre sen tam di rei tos re la ti vos à pes soa hu ma -
na, seja no or de na men to ju rí di co in ter no, seja no âmbi to in ter na cio nal. A res pei to des ta
di fe ren ciaç ão le cio na Ca no til ho: “As ex press ões ‘di rei tos do ho mem’ e ‘di rei tos fun da -
men tais’ são fre quen te men te uti li za das como sinô ni mas. Se gun do sua ori gem e sig ni fi ca -
do po de ría mos dis tin gui-las da se guin te ma nei ra: di rei tos do ho mem são di rei tos vá li dos
para to dos os po vos e em to dos os tem pos (di mens ão jus na tu ra lis ta-uni ver sa lis ta); di rei -
tos fun da men tais são os di rei tos do ho mem, ju rí di co-ins ti tu cio nal men te ga ran ti dos e li mi -
ta dos es pa cio-tem po ral men te. Os di rei tos do ho mem arran ca riam da pró pria na tu re za e



Tais in ter pre taç ões têm co rro bo ra do mui to para o mo vi men to de hu -
ma ni zaç ão do di rei to in ter na cio nal, mui to di fun di do pelo ju ris ta bra si-
lei ro Can ça do Trin da de17 e pela cons ti tu cio na li zaç ão des ses di rei tos nos
or de na men tos ju rí di cos in ter nos dos Esta dos, com a in cor po raç ão cons ti -
tu cio nal dos me ca nis mos de pro teç ão in ter na cio nal dos direitos humanos.

Con cer nen te a esse pro ces so de hu ma ni zaç ão do di rei to in ter na cio -
nal, ob ser va-se uma gran de quan ti da de de tra ta dos ela bo ra dos em ní vel
in ter na cio nal re fe ren tes à pro teç ão in ter na cio nal dos di rei tos hu ma nos
que ser vir ão de ar ca bou ço para os pro ces sos de cons ti tu cio na li zaç ão dos
di rei tos hu ma nos nas Cons ti tuiç ões dos Esta dos, bem como da criaç ão
dos me ca nis mos de pro teç ão re gio nais des ses mes mos direitos, como se
mostrará a seguir.

1. Pro teç ão inter na cio nal dos di rei tos hu ma nos

Acer ca do pro ces so de in ter na cio na li zaç ão dos di rei tos hu ma nos, im -
por ta res sal tar os ins tru men tos mais im por tan tes de pro teç ão em ní vel in -
ter na cio nal. Den tre eles, des ta cam-se:

A) Instru men tos ge rais:
a. De cla raç ão Uni ver sal dos Di rei tos do Ho mem (1948);18

b. Con venç ão So bre os Di rei tos Po lí ti cos da Mul her (1952);19
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daí seu ca rác ter in vio lá vel, in tem po ral e uni ver sal; os di rei tos fun da men tais se riam os di -
rei tos ob jec ti va men te vi gen tes numa or dem ju rí di ca con cre ta”; Go mes Ca no til ho, op. cit., 
nota 6, p. 393. A esse res pei to, ver tam bém Gár cia Ama dor, re la tor da Co miss ão de Di -
rei to Inter na cio nal so bre a quest ão da res pon sa bi li da de dos Esta do, quan do se re fe re a
“Di rei tos Hu ma nos Fun da men tais”. Ver Yrbk, ILC, 1957, t. II , p. 112, en Brown lie, op.
cit., nota 4, p. 552.

17  Ver Can ça do Trin da de, Antônio Au gus to, A Hu ma ni zaç ão do Di rei to Inter na cio -
nal, Belo Ho ri zon te, Edi to ra Del Rey, 2006. No di zer de Tho mas Buer gent hal, o mo vi -
men to do “Di rei to Inter na cio nal dos Di rei tos Hu ma nos” tem “hu ma ni za do o di rei to in ter -
na cio nal con tem porâ neo e in ter na cio na li za do os di rei tos hu ma nos, ao re con he cer que os
se res hu ma nos têm di rei tos pro te gi dos pelo di rei to in ter na cio nal e que a de ne gaç ão des -
ses di rei tos en ga ja a res pon sa bi li da de in ter na cio nal dos Esta dos, in de pen den te men te da
na cio na li da de das ví ti mas de tais vio laç ões”. Cfr. Tho mas Buer gent hal, no pró lo go do
liv ro de Can ça do Trin da de, Antônio Au gus to, A pro teç ão in ter na cio nal dos di rei tos hu -
ma nos: fun da men tos e ins tru men tos bá si cos, São Pau lo, Sa rai va, 1991, p.  XXXI.

18 Ado ta da e pro cla ma da pela Re so luç ão 217-A (III) da Assem bléia Ge ral das Naç -
ões Uni das, em 10 de de zem bro de 1948.

19 Ado ta da e aber ta à as si na tu ra e ra ti fi caç ão pela Re so luç ão 640 (VII), da Assem -
bléia Ge ral das Naç ões Uni das, em 20 de de zem bro de 1952.



c. De cla raç ão So bre a Ou tor ga de Inde pendência aos Paí ses e Po vos
Co lo niais (1960);20

d. Pac to Inter na cio nal de Di rei tos Econô mi cos, So ciais e Cul tu rais
(1966);21

e. Pac to Inter na cio nal de Di rei tos Ci vis e Po lí ti cos (1966);22

f. Pro cla maç ão de Teerã (1968);23

g. Con venç ão So bre a Tor tu ra e Ou tros Tra ta men tos ou Pe nas Cruéis,
De su ma nos ou De gra dan tes (1984);24

h. De cla raç ão So bre o Di rei to ao De sen vol vi men to (1986);25

i. Con venç ão So bre os Di rei tos da Crian ça (1989);26

B) Instru men tos Espe cí fi cos:
a. Con venç ão Re la ti va ao Esta tu to dos Re fu gia dos (1951);27

b. Con venç ão So bre o Esta tu to dos Apá tri das (1954);28

c. Pro to co lo So bre o Esta tu to dos Re fu gia dos (1966);29

d. De cla raç ão So bre o Asi lo Te rri to rial (1967);30
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20 Re so luç ão 1.514 (XV) da Assem bléia Ge ral das Naç ões Uni das, apro va da em 15
de de zem bro de 1960.

21 Ado ta do e aber to à as si na tu ra, ra ti fi caç ão e ades ão pela Re so luç ão 2.200-A (XXI) 
da Assem bléia Ge ral das Naç ões Uni das, em 16 de de zem bro de 1966.

22 Idem.

23 Pro cla ma da pela Con ferê ncia Inter na cio nal de Di rei tos Hu ma nos, em Teerã, em
13 de maio de 1968.

24 Ado ta da pela Re so luç ão 39/46, da Assem bléia Ge ral das Naç ões Uni das, em 10
de de zem bro de 1984.

25 Ado ta da pela Re so luç ão 41/128, da Assem bléia Ge ral das Naç ões Uni das, em 4
de de zem bro de 1986.

26 Ado ta da e aber ta à as si na tu ra, ra ti fi caç ão e ades ão pela Re so luç ão L. 44 (XLIV)
da Assem bléia Ge ral das Naç ões Uni das, em 20 de no vem bro de 1989.

27 Ado ta da em 28 de jul ho de 1951 pela Con ferê ncia das Naç ões Uni das de Ple ni po -
ten ciá rios so bre o Esta tu to dos Re fu gia dos e Apá tri das, con vo ca da pela Re so luç ão 429
(V) da Assem bléia Ge ral das Naç ões Uni das, de 14 de de zem bro de 1950.

28 Ado ta da em 28 de se tem bro de 1954 pela Con ferê ncia das Naç ões Uni das de Ple -
ni po ten ciá rios con vo ca da pela Re so luç ão 526 A (XVII) do Con sel ho Econô mi co e So cial 
(Eco soc) das Naç ões Uni das, de 26 de abril de 1954.

29 Ado ta do e aber to à ades ão pela Re so luç ão 2.198 (XXI) da Assem bléia Ge ral das
Naç ões Uni das, de 16 de de zem bro de 1966.

30 Pro cla ma da pela Re so luç ão 2.312 (XXII) da Assem bléia Ge ral das Naç ões Uni -
das, em 14 de de zem bro de 1967.



e. Con venç ão So bre Abo liç ão do Tra bal ho For ça do (1957);31

f. Dis po siç ões Per ti nen tes das Con venç ões de Ge ne bra So bre Di rei to 
Inter na cio nal Hu ma ni tá rio (1949);32

g. Dis po siç ões Per ti nen tes do Pro to co lo Adi cio nal II às Con venç ões de
Ge ne bra de 1949 à Pro teç ão das Ví ti mas dos Con fli tos Arma dos Não-In- 
ter na cio nais;33

h. Con venç ão para a Pre venç ão e a Re press ão do Cri me de Ge no cí -
dio (1948);34

i. Con venç ão So bre a Impres cri ti bi li da de dos Cri mes de Gue rra e Crim- 
es de Lesa-Hu ma ni da de (1968);35

2. Pro teç ão re gio nal dos di rei tos hu ma nos

Con di zen te à pro teç ão re gio nal da dos di rei tos hu ma nos, vale men -
cio nar os se guin tes tra ta dos e con venç ões:

a) De cla raç ão Ame ri ca na dos Di rei tos e De ve res do Ho mem (1948);36

b) Car ta Inter na cio nal Ame ri ca na de Ga ran tias So ciais (1948);37

c) Con venç ão Ame ri ca na So bre Di rei tos Hu ma nos —Pac to San José
de Cos ta Rica— (1969);38

d) Con venç ão Inte ra me ri ca na para Pre ve nir e Pu nir a Tor tu ra (1985);39
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31 Ado ta da pela Con ferê ncia Ge ral da Orga ni zaç ão Inter na cio nal do Tra bal ho (OIT), 
em 25 de jun ho de 1957.

32 4 Con venç ões so bre Di rei to Inter na cio nal Hu ma ni tá rio ado ta dos em Ge ne bra, em
12 de agos to de 1949.

33 Pro to co lo II, ado ta do pela Con ferê ncia Di plo má ti ca so bre Rea fir maç ão e De sen -
vol vi men to do Di rei to Inter na cio nal Hu ma ni tá rio Apli cá vel nos Con fli tos Arma dos
(1974-1977), em Ge ne bra, em 8 de jun ho de 1977.

34 Apro va da e aber ta à as si na tu ra e ra ti fi caç ão ou ades ão pela Re so luç ão 260 A (III), 
da Assem bléia Ge ral das Naç ões Uni das, em 9 de de zem bro de 1948.

35 Apro va da e aber ta à as si na tu ra e ra ti fi caç ão ou ades ão pela Re so luç ão 2.391
(XXIII) da Assem bléia Ge ral das Naç ões Uni das, em 26 de no vem bro de 1968.

36 Re so luç ão XXX, apro va da na IX Con ferê ncia Inter na cio nal Ame ri ca na, em Bo -
go tá, em abril de 1948.

37 Apro va da na IX Con ferê ncia Inter na cio nal Ame ri ca na, em Bo go tá, em 1948.

38 Ado ta da e aber ta à as si na tu ra na Con ferê ncia Espe cia li za da Inte ra me ri ca na so bre
Di rei tos Hu ma nos, em San José de Cos ta Rica, em 22 de no vem bro de 1969.

39 Ado ta da e aber ta à as si na tu ra no XV Pe río do Ordi ná rio de Sess ões da Assem bléia 
Ge ral da Orga ni zaç ão dos Esta dos Ame ri ca nos, em Car ta ge na das Índias, em 9 de de -
zem bro de 1985.



e) Con venç ão Eu ro péia para a Pro teç ão dos Di rei tos Hu ma nos e das
Li ber da des Fun da men tais (1950);40

f) Car ta So cial Eu ro péia (1961);41

g) Con venç ão Eu ro péia para a Pre venç ão da Tor tu ra e Tra ta men to ou 
Pu niç ão De su ma no ou De gra dan te (1987);42

h) Car ta Afri ca na dos Di rei tos Hu ma nos e dos Po vos —Car ta de Ban -
jul— (1981);43

i) Pro je to de Car ta dos Di rei tos Hu ma nos e dos Po vos no Mun do Ára -
be (1971).44

So bre a in serç ão da pro teç ão dos di rei tos hu ma nos nos or de na men tos 
ju rí di cos dos Esta dos, sa lien te-se que tal pro teç ão está ins cul pi da em pra -
ti ca men te to das as Car tas Mag nas dos paí ses de mo crá ti cos de di rei to,
uma vez que em sua maio ria, eles não só ser vem como égi de na de fe sa
da vio laç ão des ses di rei tos, mas fi gu ram como prin cí pios fun da men tais
des ses Esta dos, ele van do-se as sim a pro teç ão da pes soa hu ma na à fi na li -
da de maior des ses cons ti tuin tes ori gi ná rios.45

Per ti nen te à in cor po raç ão dos di rei tos hu ma nos nas Cons ti tuiç ões
dos Esta dos, mis ter se faz apon tar al guns dis po si ti vos de di rei to cons ti tu -
cio nal com pa ra do que re pro du zem bem o ideal de hu ma ni da de e a preo -
cu paç ão dos cons ti tuin tes des ses Esta dos em res guar da rem os di rei tos e
ga ran tias in di vi duais de seus ci dad ãos, con for me se observará a seguir:

Con di zen te à pro teç ão da dig ni da de da pes soa hu ma na nos or de na -
men tos ju rí di cos dos Esta dos, à tí tu lo me ra men te exem pli fi ca ti vo, res -
sum bra Schae fer Ri va bem46 a pro teç ão nas cons ti tuiç ões oci den tais e,
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40 Assi na da em Roma, em 4 de no vem bro de 1950.

41 Assi na da em Tu rim, em 18 de ou tu bro de 1961.

42 Ado ta da no âmbi to do Con sel ho da Eu ro pa, em Estras bur go, em 26 de no vem bro
de 1987.

43 Apro va da pela Con ferê ncia Mi nis te rial da Orga ni zaç ão da Uni da de Afri ca na
(OUA) em Ban jul, Gâmbia, em ja nei ro de 1981.

44 Pro je to de Car ta ori gi nal men te ado ta do pelo Co mitê de Pe ri tos do Con sel ho da
Liga dos Esta dos Ára bes, em Tu nis (Se cre ta ria do da Liga), em jul ho de 1971.

45 Afir ma Go mes Ca no til ho, op. cit., nota 6, p. 377 que: “A po si ti vaç ão de di rei tos
fun da men tais sig ni fi ca a in cor po raç ão na or dem ju rí di ca po si ti va dos di rei tos con si de ra -
dos ‘na tu rais’ e ‘i na lie ná veis’ do in di ví duo”.

46 Schae fer Ri va bem, A Dig ni da de da Pes soa Hu ma na como Va lor-Fon te do Sis te -
ma Cons ti tu cio nal Bra si lei ro, aces sa do em www.goo gle.com, em 22 de agos to de 2007, p. 6.



após o fim do so cia lis mo, a in serç ão des ses di rei tos tam bém nas cons ti -
tuiç ões dos paí ses do les te eu ro peu. Sa lien ta Ri va bem:47

a) art. 3 da Cons ti tuiç ão Ita lia na de 1947;
b) art. 1, n. 1, da Cons ti tuiç ão Alemã de 1949, Lei Fun da men tal de

Bonn;
c) art 1 da Cons ti tuiç ão Por tu gue sa de 1976;
d) art 10, n. 1, da Cons ti tuiç ão Espan ho la;
e) art. 25 da Cons ti tuiç ão Croa ta de 1990;
f) preâm bu lo da Cons ti tuiç ão Búl ga ra de 1991;
g) art. 12 da Cons ti tuiç ão Eslo va ca de 1992 e;
h) art. 21 da Cons ti tuiç ão Rus sa de 1993.
Ora, nes se sen ti do é bem per cep tí vel o pa pel da glo ba li zaç ão na di -

fus ão des ses di rei tos, ao con sa grá-los, tan to nas pro teç ões re gio nais
quan to nas Cons ti tuiç ões dos Esta dos. So bre esse pro ces so de glo ba li zaç -
ão na dis se mi naç ão dos di rei tos hu ma nos, co men ta Mi ran da:48 “Assis -
te-se, por con se guin te, a um fenô me no de uni ver sa li zaç ão dos di rei tos do 
ho mem, não sem pa ra le lo com o fenô me no da uni ver sa li zaç ão da Cons-
ti tuiç ão”.

Ade mais, as sen te-se que a pro teç ão dos di rei tos hu ma nos che gou a
tal ní vel a pon to da so cie da de in ter na cio nal re con he cer no in di ví duo um
su jei to de di rei to in ter na cio nal, che gan do-se in clu si ve a de man dar e ser
de man da do nas mais di ver sas cor tes in ter na cio nais. No que tan ge à le gi -
ti mi da de do in di ví duo de ajui zar uma ação nas Cor tes Inter na cio nais, há
de se res sal tar a pos si bi li da de de tal in gres so na Co miss ão Eu ro péia de
Di rei tos do Ho mem49 e na Cor te Inte ra me ri ca na de Di rei tos Hu ma nos,50

“ca ben do-lhe fazê-lo” nes ta úl ti ma “atra vés da me diaç ão da Co miss ão
Inte ra me ri ca na de Di rei tos Hu ma nos”.51 Quan to à pos si bi li da de de ser
de man da do in ter na cio nal men te, vale res sal tar as no vi da des tra zi das pelo
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47 Idem.

48 Mi ran da, “Os di rei tos fun da men tais pe ran te o te rro ris mo”, en Cal dei ra Brant,
Leo nar do Ne mer (coord.), Te rro ris mo e di rei to: os im pac tos do te rro ris mo na co mu ni da -
de in ter na cio nal e no Bra sil, Río de Ja nei ro, Fo ren se, 2003, p. 54.

49 Ex vi ar ti go 25 da Con venç ão Eu ro péia dos Di rei tos do Ho mem, de 4 de no vem -
bro de 1950.

50 Alves Pe rei ra, Antônio Cel so, “So be ra nia e Pós-Mo der ni da de”, en Cal dei ra
Brant, Leo nar do Ne mer (coord.), O Bra sil e os No vos Ru mos do Di rei to Inter na cio nal,
Río de Ja nei ro, Fo ren se, 2004, p.  652.

51 Nos ter mos do ar ti go 44 da Con venç ão Inte ra me ri ca na de Di rei tos Hu ma nos.



Esta tu to de Roma, de 1998, que criou o Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal.
Nos ter mos dos ar ti gos 1 e 5, as pes soas cau sa do ras de cri mes con tra a
hu ma ni da de, ge no cí dio, cri mes de gue rra e de agress ão ser ão res pon sa bi -
li za dos pe nal men te por este Tri bu nal Inter na cio nal.52

Nes ta mes ma es tei ra, con soan te se faz a evo luç ão do di rei to in ter na -
cio nal dos di rei tos hu ma nos, im pres cin dí vel se faz elen car uma de cis ão
da Cor te Inter na cio nal de Jus ti ça no caso “Bar ce lo na Trac tion”, de 1970, 
que ser viu de evo luç ão para o Di rei to Inter na cio nal uma vez que impôs
aos Esta dos obri gaç ões em res pei tar a “co mu ni da de in ter na cio nal como
um todo”, atra vés da proi biç ão da prá ti ca de ge no cí dio e atos de agress -
ão. Nos di ze res de Can ça do Trin da de, a evo luç ão no di rei to in ter na cio nal 
apon ta para “as obri gaç ões erga om nes dos Esta dos”.53

Co men ta, ain da, Trin da de54 so bre a ne ces si da de de sa lien tar a im -
portância do prin cí pio da ju ris diç ão uni ver sal, in ser to na Con venç ão das 
Naç ões Uni das Con tra a Tor tu ra (1984) que afir ma que “a imu ni da de de
agen tes es ta tais não pode pre va le cer para aco ber tar atos de tor tu ra para
vio laç ões de nor mas de con du ta uni ver sal men te acei tas, ain da que oco -
rri das in foro do mes ti co”.55

Ape sar do di rei to in ter na cio nal ser in ci pien te, não é cedo para se fa -
lar numa pro teç ão pro fí cua dos di rei tos hu ma nos nos or de na men tos ju rí -
di cos in ter no e in ter na cio nal. A glo ba li zaç ão tem aju da do mui to a di fun -
dir es ses me ca nis mos de pro teç ão dos di rei tos hu ma nos, mas há ain da
mui tas vio laç ões des ses di rei tos por par te dos Esta dos que ra ti fi ca ram es -
ses ins tru men tos e/ou in se ri ram tais dis po siç ões nas suas Cons ti tuiç ões.
Uma vez que os di rei tos hu ma nos es ta be le cem “li mi tes in trans po ní veis”
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52 Arti go 1o.: “É Cria do, pelo pre sen te ins tru men to, um Tri bu nal Pe nal Inter na cio -
nal (“o Tri bu nal”). O Tri bu nal será uma ins ti tuiç ão per ma nen te, com ju ris diç ão so bre as
pes soas res pon sá veis pe los cri mes de maior gra vi da de com al can ce in ter na cio nal, de
acor do com o pre sen te es ta tu to”. Arti go 5o.: “A com petê ncia do Tri bu nal res trin ger-se-à
aos cri mes mais gra ves, que afe tam a co mu ni da de in ter na cio nal no seu con jun to. Nos ter -
mos do pre sen te Esta tu to, o Tri bu nal terá com petê ncia para jul gar os se guin tes cri mes: a) 
O cri me de ge no cí dio; b) Cri mes con tra a hu ma ni da de; c) Cri mes de gue rra; d) O cri me
de agress ão”.

53 Can ça do Trin da de, O Di rei to Inter na cio nal em um Mun do de Trans for maç ão,
Río de Ja nei ro, Re no var, 2002, p. 1089.

54 Ibi dem, p. 1090.

55 Idem.



aos Esta dos, eles de ve riam ser res pei ta dos. Con for me afir ma Ri chard
Bil der ci ta do por Pio ve san:56

O mo vi men to do di rei to in ter na cio nal dos di rei tos hu ma nos é ba sea do na
con cepç ão de que toda naç ão tem a obri gaç ão de res pei tar os di rei tos hu -
ma nos de seus ci dad ãos e de que to das as naç ões e a co mu ni da de in ter na -
cio nal têm o di rei to e a res pon sa bi li da de de pro tes tar, se um Esta do não
cum prir suas obrigações.

Ade mais, con for me se ob ser va atra vés des sas mu dan ças im pos tas
tan to pela glo ba li zaç ão quan to pe los me ca nis mos de pro teç ão in ter na cio -
nal, re gio nal e cons ti tu cio nal dos di rei tos hu ma nos, im pres cin dí vel men -
cio nar que a im portância des ses di rei tos ho dier nos é tão gran de que le -
vou a uma re vo luç ão na ciên cia po lí ti ca e no pró prio di rei to in ter na cio nal 
per ti nen te as mo di fi caç ões do con cei to de so be ra nia, no que tan ge as pre -
ser vaç ões dos di rei tos e ga ran tias fun da men tais dos ci dad ãos. So bre este
as pec to, ana li sa re mos a questão da relativização da soberania a seguir.

III. A RELATIVIZAÇÃO DA SOBERANIA EM FACE DA PRESERVAÇÃO

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Uma das maio res exigê ncias in te lec tuais de nos -
so tem po é a de re pen sar a quest ão da so be ra -
nia... Enfa ti zar os di rei tos dos in di ví duos e os
di rei tos dos po vos é uma di mens ão da so be ra -
nia uni ver sal, que re si de em toda a hu ma ni da de
e que per mi te aos po vos um en vol vi men to le gí -
ti mo em quest ões que afe tam o mun do como
um todo.

BOUTROS-GHALI. Ex se cre tá rio ge ral das Naç ões
Uni das, hoje atual pre si den te da Aca de mia de
Di rei to Inter na cio nal de Haya.57
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56 Pio ve san, Di rei tos hu ma nos e o di rei to cons ti tu cio nal in ter na cio nal, São Pau lo,
Max Li mo nad, 2002, p. 34.

57 Bou tros-Gha li, “Empo we ring the Uni ted Na tions”, Fo reign Affairs, vol. 89,
1992-1993, pp. 98 y 99, apud Pio ve san, Di rei tos Hu ma nos e o di rei to cons ti tu cio nal in -
ter na cio nal, São Pau lo, Max Li mo nad, 2002, p. 38.



Con for me lem bra Fe rra jo li:58

A par tir da as si na tu ra da Car ta de São Fran cis co, as si na da em 26 de jun ho
de 1945 e da apro vaç ão da De cla raç ão Uni ver sal dos Di rei tos do Ho mem,
apro va da em 10 de de zem bro de 1948 pela Assem bléia Ge ral das Naç ões
Uni das, o con cei to de so be ra nia aca bou se mo di fi can do.

Com tais do cu men tos:

A so be ra nia, in clu si ve ex ter na, do Esta do —ao me nos em prin cí pio— dei -
xa de ser, com eles, uma li ber da de ab so lu ta e sel va gem e se sub or di na, ju -
ri di ca men te, a duas nor mas fun da men tais: o im pe ra ti vo da paz e a tu te la
dos di rei tos hu ma nos.59

Con for me dito, até a De cla raç ão Uni ver sal dos Di rei tos Hu ma nos, a
so be ra nia era tida, na vis ão de seu prin ci pal for mu la dor,60 como “um po -
der ab so lu to, auto-su fi cien te, que não se su jei ta de for ma al gu ma a ou tro
po der”.61 Po rém, com a evo luç ão da dou tri na in ter na cio na lis ta, pas sou-se 
a ad mi tir a in ter venç ão de um ou mais Esta dos so be ra nos no te rri tó rio de
ou tro Esta do (que não es te ja res pei tan do os di rei tos e ga ran tias fun da -
men tais dos seus con ci dad ãos), des de que haja um aval de uma or ga ni -
zaç ão in ter na cio nal para fa zer essa “me diaç ão”.62 Tal jus ti fi ca ti va se dá
gra ças à re levâ ncia da pro teç ão in ter na cio nal dos di rei tos hu ma nos na ór -
bi ta do di rei to in ter na cio nal. Um dos maio res in ter na cio na lis tas do sécu -
lo XX, Les sa Oppen heim, em seu cé le bre tra ta do de Di rei to Inter na cio -
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58 Fe rra jo li, A So be ra nia no Mun do Mo der no: Nas ci men to e Cri se do Esta do Na cio nal, 
trad. de Car lo Coc cio li e Már cio Lau ria Fil ho, São Pau lo, Mar tins Fon tes, 2002, pp. 39 y 40.

59 Idem.

60 Bo din, Jean, Los seis li bros de la Re pú bli ca, 3a. ed., trad. de Pe dro Bra vo Gala,
Ma drid, Tec nos, 1997.

61 Bo din, Jean ci ta do por Alves Pe rei ra, Antônio Cel so, “So be ra nia e Pós-Mo der ni -
da de”, en Cal dei ra Brant, Leo nar do Ne mer (coord.), O Bra sil e os No vos Ru mos do Di -
rei to Inter na cio nal, Río de Ja nei ro, Fo ren se, 2004, p. 626.

62 Con cer nen te a in ter venç ão para a pro teç ão dos di rei tos hu ma nos, afir ma Accioly
e Nas ci men to e Sil va, Ma nual de Di rei to Inter na cio nal Pú bli co, 15a ed., São Pau lo, Sa -
rai va, 2002, p. 133: “Seja como for, para os de fen so res da pro teç ão in ter na cio nal dos di -
rei tos hu ma nos, a in ter venç ão de ve rá ser pra ti ca da atra vés de or ga ni zaç ão in ter na cio nal,
leia-se as Naç ões Uni das, da qual to dos os paí ses en vol vi dos se jam mem bros e que,
como tais, ten ham acei to a adoç ão da me di da”.



nal, já ad mi tia a pos si bi li da de de in ter venç ões hu ma ni tá rias quan do
di rei tos in di vi duais es ta riam sen do vio la dos. Se gun do Fe rra jo li:63

acei ta-se de modo ge ral que, em vir tu de de sua su pre ma cia pes soal e te rri -
to rial, o Esta do pos sa tra tar ao seu al vi tre os pró prios ci dad ãos. Há no en -
tan to um am plo acer vo de opi ni ões e de prá ti cas que sus ten ta a idéia de
que há li mi tes a esse al vi tre; quan do um Esta do se tor na cul pa do de co me -
ter cruel da des con tra seus ci dad ãos e de per se gui-los, a fim de re cu sar-lhes 
os di rei tos fun da men tais e cho car a cons ciên cia da hu ma ni da de, é le gal -
men te ad mis sí vel a in ter venç ão, em nome da humanidade.

Co rro bo ran do com a idéia de in ter venç ão na de fe sa dos di rei tos huma -
nos, afir ma Mi chael Wal zer, ci ta do por Sin ger64 “a in ter venç ão hu ma ni -
tá ria se jus ti fi ca quan do cons ti tui uma reaç ão (do ta da de ex pec ta ti vas ra -
zoá veis de su ces so) a atos que cho cam a ‘cons ciên cia da hu ma ni da de’”.

Um pro ble ma que emer ge no seio des ta dis cuss ão in ter ven ti va é o da 
le ga li da de que os Esta dos te riam para in ter vi rem ou não nes te ou na que le 
país onde es te ja acon te cen do vio laç ões de di rei tos hu ma nos. A re levâ -
ncia do pro ble ma imp õe-se a ana li sar com cal ma a quest ão. Foi dito aci -
ma que para a in ter venç ão ser le gí ti ma ela pre ci sa ria de um res pal do de
uma or ga ni zaç ão in ter na cio nal para fa zer essa me diaç ão, in casu, a
ONU. Pois bem. E quan do não há esse res pal do ou por que a ONU não se 
pro nun ciou ou por que hou ve al gum veto do Con sel ho de Se gu ran ça? O
que fa zer nes se caso? A ve xa ta quaes tio que pri ma fa cie ex sur ge é no
sen ti do de en ten der-se como ile gí ti ma qual quer in ter venç ão con trá ria aos 
prin cí pios ins cul pi dos na Car ta das Naç ões Uni das e das de cis ões pro fe -
ri das pe los órg ãos que a comp õem. Qual quer in ter venç ão nes te sen ti do,
fe ri ria nor mas de di rei to in ter na cio nal, como o prin cí pio da so be ra nia, da 
au to de ter mi naç ão dos po vos, da proi biç ão do uso da for ça e o prin cí pio
da não-in ter venç ão, am bos ins cul pi dos no ar ti go 2, 4 e 7 da Car ta das
Naç ões Uni das.65
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63 Fe rra jo li, op. cit., nota 58, pp. 39 y 40.

64 Sin ger, Um só mun do: a éti ca da glo ba li zaç ão, trad. de Adail Ubi ra ja ra So bral,
rev. da trad. de Mar ce lo Brand ão Ci po lla, São Pau lo, Mar tins Fon tes, 2004, p. 150.

65 Arti go 2 - A Orga ni zaç ão e seus Mem bros, para a rea li zaç ão dos pro pó si tos men -
cio na dos no Arti go 1, agir ão de acor do com os se guin tes Prin cí pios: 2(4) To dos os Mem -
bros de ver ão evi tar em suas re laç ões in ter na cio nais a amea ça ou o uso da for ça con tra a
in te gri da de te rri to rial ou a de pendência po lí ti ca de qual quer Esta do, ou qual quer ou tra



Mas, exis tin do vio laç ão de di rei tos hu ma nos, mes mo que não haja
um res pal do da ONU e/ou do Con sel ho de Se gu ran ça, de ve ria a co mu ni -
da de in ter na cio nal fi car in có lu me, pre sen cian do es sas de gra daç ões de di -
rei tos hu ma nos, sem ao me nos po der fa zer nada? Na in vas ão de Ko so vo,
con ta Pe llet66 que a OTAN (Orga ni zaç ão de Tra ta dos dos paí ses do
Atlânti co Nor te ), mes mo ine xis tin do qual quer aval do Con sel ho de Se -
gu ran ça das ONU, in ter veio na que le país para im pe dir mais vio laç ões de
di rei tos hu ma nos. Caso pa re ci do oco rreu em 1956, quan do da gue rra
fran co-britâ ni ca x Egi to es ta va o Con sel ho de Se gu ran ça pa ra do, oca si ão 
em que a Assem bléia Ge ral, por ini cia ti va de um pro je to ca na den se (Pro -
je to Ache son) se reu niu em sess ão ex traor di ná ria e mon tou uma coa liz ão
atra vés dos exér ci tos dos paí ses in te res sa dos em im pe dir que mais atro ci -
da des acon te ces sem na que la gue rra.67

Fato se mel han te con ta Brown lie68 oco rreu na Sí ria de agos to de 1860 
até ou tu bro de 1861, oca si ão na qual tro pas fran ce sas ocu pa ram aque le
país a fim de im pe dir a re pe tiç ão dos mas sa cres aos crist ãos ma ro ni tas.

Ade mais, cum pre res sal tar al gu mas in ter venç ões (lê-se tam bém as -
sistências) hu ma ni tá rias rea li za das pela Orga ni zaç ão das Naç ões Uni das
(ONU), na dé ca da de 90 atra vés do Con sel ho de Se gu ran ça (CS),69 em
ca sos de “amea ças à paz e a se gu ran ça in ter na cio nais, as sim como os re -
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ação in com pa tí vel com os Pro pó si tos das Naç ões Uni das; 2(7) Nen hum dis po si ti vo da
pre sen te Car ta au to ri za rá as Naç ões Uni das a in ter vi rem em as sun tos que de pen dam es -
sen cial men te da ju ris diç ão de qual quer Esta do ou obri ga rá os Mem bros a sub me te rem
tais as sun tos a uma so luç ão, nos ter mos da pre sen te Car ta; este prin cí pio, po rém, não pre -
ju di ca rá a apli caç ão das me di das coer ci ti vas cons tan tes do Ca pi tu lo VII.

66 Pe llet, “Te rro ris mo e Gue rra. O Que Fa zer das Naç ões Uni das?”, en Cal dei ra
Brant, Leo nar do Ne mer (coord.), Te rro ris mo e Di rei to: Os Impac tos do Te rro ris mo na
co mu ni da de in ter na cio nal e no Bra sil, Río de Ja nei ro, Fo ren se, p. 1034.

67 A este res pei to, ver re so luç ão 998 (ES-I), de 4 de No vem bro de 1956 que res su -
ma-nos “A ne ces si da de da criaç ão de uma for ça in ter na cio nal de urgência das Naç ões
Uni das en ca rre ga da de as se gu rar e su per vi sio nar a ces saç ão de hos ti li da des”. Pe llet, op.
cit., nota an te rior, p. 1034.

68 Brown lie, op. cit., nota 4, p. 588.

69 Que, de acor do com o ca pí tu lo VII da Car ta das Naç ões Uni das (CNU) é o órg ão
com pe ten te para as aç ões re la ti vas à amea ças à paz, rup tu ra da paz e atos de agress ão no
di rei to in ter na cio nal.



sul ta dos das ope raç ões de paz au to ri za das sob a jus ti fi ca ti va de pro teç ão
do in di ví duo”.70

1. Intervenções humanitárias feitas pelo Conselho de Segurança
das Nações Unidas na década de 1990

A. A in vas ão do Ku wait pelo Ira que (1990-91)

O pri mei ro caso de amea ça à paz e a se gu ran ça in ter na cio nais na dé -
ca da de 1990 foi a in vas ão do Ku wait pelo Ira que, na Se gun da Gue rra do 
Gol fo (1990-91).

Na que la oca si ão, o Ira que in va diu o Ku wait em 2 de agos to de 1990, 
de cla ran do-o como sen do sua 17a. pro vín cia.

Tal ação teve o re pú dio da co mu ni da de in ter na cio nal, ten do o Con -
sel ho de Se gu ran ça con de na do tal in vas ão, clas si fi can do-a como pro mo -
to ra da “rup tu ra da paz e se gu ran ça in ter na cio nais”71 e exi giu do Ira que a 
sua re ti ra da ime dia ta e in con di cio nal do te rri tó rio kuwaitiano.

Não acei tan do o Ira que a re ti ra da de suas tro pas, foi-lhe im pos to em -
bar gos de ar mas e co mér cio72 e blo queio na val pelo Con sel ho de Se gu -
ran ça.73

Em 18 de ou tu bro de 1990, o Con sel ho de Se gu ran ça ado tou a re so -
luç ão n. 678, au to ri zan do o uso da for ça sob o ca pí tu lo VII da Car ta. A
ope raç ão “De sert Storm” co me çou em 16 de ja nei ro de 1991 e ter mi nou
em 28 de fe ve rei ro de 1992.

B. O caso do Cur di quist ão (1991-92)

A in ter venç ão no Cur di quist ão foi con se qüên cia da au to ri zaç ão da
in ter venç ão no Ira que.

Em 5 de abril de 1991, o CS ado tou a re so luç ão n. 688, au to ri zan do
as for ças alia das a in ter vi rem no Ira que para pro te ger o Cur di quist ão.

A esse res pei to, co men ta Hee Moon Jo (74) que:74
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70 Viot ti, Ações Hu ma ni tá rias pelo Con sel ho de Se gu ran ça: en tre a Cruz Ver mel ha
e Clau se witz, Bra sí lia, Fu nag, 2004, p. 109.

71 Re so luç ão n. 660 (1990) do Con sel ho de Se gu ran ça.

72 Con for me Res. 661 (1990) do Con sel ho de Se gu ran ça, em 6 de agos to de 1990.

73 Apli ca do em 25 de agos to de 1990 pela Re so luç ão n. 665 (1990).

74 Moon Jo, Hee, Intro duç ão ao Di rei to Inter na cio nal, São Pau lo, LTr, 2000, p. 572.



Os Esta dos alia dos uti li za ram a Re so luç ão n.688 como base le gal para a
jus ti fi ca ti va da mo bi li zaç ão das for ças ar ma das e do ata que mi li tar con tra
o Ira que. Se gun do essa jus ti fi ca ti va, o CS pode ado tar me di das sob o ca pí -
tu lo VII com re laç ão à si tuaç ão in ter na se a vio laç ão mas si va dos di rei tos
hu ma nos che gar a amea çar ou rom per a paz in ter na cio nal, ape sar do prin -
cí pio da não-in ter venç ão do art. 2 (7) da Car ta. Essa in ter pre taç ão cau sou
polê mi ca, por que não ha via pre ce den te al gum de que a vio laç ão dos di rei -
tos hu ma nos de um país amea ça ria a paz in ter na cio nal, justificando a
intervenção do CS via forças armadas.

C. So má lia (1992-93)

O caso de in ter venç ão na So má lia é um mar co no di rei to in ter na cio -
nal no que toca ao di rei to de in gerê ncia.

Di fe ren te men te do que oco rreu no Cur di quist ão, aon de ape sar de ter
ha vi do uma in gerê ncia in ter na oca sio na da por um con fli to ci vil, a in ter -
venç ão na So má lia se deu com base no ca pí tu lo VII da CNU.

A So má lia, cria da em 1960, após tor nar-se in de pen den te do Rei no
Uni do, Fran ça e Itá lia, foi go ver na da por uma di ta du ra du ran te 21 anos
pelo ge ne ral Moham med Siad Ba rre.

Após o Pre si den te Siad Ba rre ter sido de pos to em ja nei ro de 1991, o
pais eclo diu numa gue rra ci vil oca sio na da pe los con fli tos dos clãs que
to ma ram o po der.

Se gun do Hee Moon Jo,75 “a bri ga pelo po der en tre as tri bos cau sou
mor te e doen ças a mais de 5 milh ões de pes soas”.

Em 23 de ja nei ro de 1992, o Con sel ho de Se gu ran ça ado tou a pri -
mei ra re so luç ão re fe ren te à So má lia,76 im pon do o em bar go de ar mas e
cha man do to das as par tes a pa ra rem com as hos ti li da des.

Não obs tan te ter sido fei to um ces sar-fogo en tre o Pre si den te Ali
Mah di e o Ge ne ral Ai did, as vio laç ões de di rei tos hu ma nos e di rei to hu -
ma ni tá rio con ti nua ram a oco rrer.

Até que em abril, o CS re sol veu criar a ope raç ão das Naç ões Uni das
para a So má lia (Uno som),77 “fora do ca pí tu lo VII, mas com o con sen ti -
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75 Ibi dem, p. 573.

76 Re so luç ão n. 733 de 23 de ja nei ro de 1992.

77 Re so luç ão n. 746 (1992), preâm bu lo e §8.



men to das par tes, a fim de mo ni to rar um pla no de emergências hu ma ni tá -
rias”.78

So men te em 3 de de zem bro de 1992, o CS ado tou a re so luç ão n.
794, ba sea da no ca pí tu lo VII da Car ta, au to ri zan do o uso de to das as me -
di das ne ces sá rias para fa zer vol tar a paz na re gi ão.

D. Ruan da (1993-94)

Anti ga colô nia Bel ga até mea dos da dé ca da de 1960, Ruan da tor -
na-se in de pen den te da Bél gi ca em 1962.

Si tua da na re gi ão dos Gran des La gos Afri ca nos, é com pos ta por uma 
po pu laç ão de maio ria hutu (cer ca de 90%) e mi no ria tut si. Há que se ob -
ser var, en tre tan to, que a ri va li da de ét ni ca exis ten te en tre as duas et nias
re mon ta à épo ca da co lo ni zaç ão.

Em ou tu bro de 1990, hou ve um con fli to en tre os dois gru pos. Em fe -
ve rei ro de 1993, re co me ça ram os con fli tos, ten do-os in ten si fi ca do ao
lon go da que le ano. Em raz ão dis so, o CS de ci diu es ta be le cer a UNAMIR 
(Miss ão de Assistência das Naç ões Uni das para Ruan da),79 a fim de pre -
ve nir o uso mi li tar na re gi ão.

Con ta Hee Moon Jo80 que em 6 de abril de 1994, após as mor tes dos
pre si den tes da Ruan da, o hutu Ju ve nal Hab ya ri ma na e do Bu run di, o
tam bém hutu Cyprien Ntar ya mi ra, em um aten ta do aé reo, “re co me çou
o confli to, des ta vez sob a for ma de mas sa cre ét ni co”. Se gun do o Alma -
na que Abril,81 hou ve uma es ti ma ti va de mais de um milh ão de mor tos,
re pre sen tan do 13% da po pu laç ão do país, das quais 90% eram tut sis.

Em 17 de maio de 1994, o CS de ter mi nou a Res. 918 (1994), con si -
de ran do que a si tuaç ão na Ruan da cons ti tuía uma amea ça à paz e a se gu -
ran ça in ter na cio nais, im pon do em bar gos de ar mas con tra a mes ma.

Em 22 de jun ho de 1994, o CS au to ri zou o uso da for ça mi li tar, na
for ma do ca pí tu lo VII da Car ta, para pro te ger a po pu laç ão ci vil em Ruan -
da, atra vés da Re so luç ão 929.
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78 Viot ti, op. cit, nota 70, p. 111.

79 Atra vés da Re so luç ão n. 846 (1993).

80 Moon Jo, Hee, op. cit., nota 74, p. 573.

81 Abril, Alma na que Abril, Edi to ra Abril, 2007, p. 587.



Na oca si ão pré via do mas sa cre, con ta Viot ti82 que o ent ão Se cre tá -
rio-Ge ral das Naç ões Uni das (SGNU), Kofi-Annan, já pre ven do o que
po de ria acon te cer, “te ria con tac ta do re pre sen tan tes de cer ca de 100 paí -
ses de di fe ren tes go ver nos a fim de con se guir tro pas, (o que foi fei to)
sem su ces so”.

Sob o sal do da in ter venç ão hu ma ni tá ria de Ruan da, co men ta Viot ti:

A pri mei ra ví ti ma da “Sín dro me da So má lia” foi Ruan da, que, no in ter va -
lo de pou cas se ma nas, se ria pal co de um dos pio res atos de violê ncia or ga -
ni za da do sécu lo XX. Ao con trá rio da ex pe riên cia an te rior, em que foi
pos ta em dú vi da a via bi li da de do uso da for ça como meio de im port o res -
pei to à po pu laç ão ci vil, o caso de Ruan da evi den cia ria os li mi tes po lí ti cos
da pers pec ti va de co rrer-se à for ça ar ma da com ob je ti vos hu ma ni tá rios.
Anos de pois, uma Co miss ão Inde pen den te, es ta be le ci da pelo SGNU, con -
clui ria que a res pos ta da ONU ha via sido um ‘fra cas so re tum ban te’ (ove -
rri ding fai lu re), re su mi do na fal ta de re cur sos e de von ta de po lí ti ca dos
Esta dos-mem bros em assumir o compromisso necessário para prevenir ou
cessar o genocídio.

E. Zai re (1996)

A cri se hu ma ni tá ria que se de sen ca deou no Zai re foi con se qüên cia
da ri va li da de ét ni ca ori gi na da pe los hu tus e tut sis.

A gran de mas sa dos re fu gia dos hu tus no Zai re fi cou sob os cui da dos
do Alto Co mis sá rio das Naç ões Uni das para Re fu gia dos (ACNUR) e de
vá rias ONGs oci den tais.83

Oco rre que a par tir de se tem bro de 1996, re bel des tut sis no Zai re, li -
de ra dos por Lau rent-Dé si ré Ka bi la e apa ren te men te apoia dos pelo novo
go ver no de Ruan da e pelo Bu run di, ini cia ram ata ques con tra os cam pos
de re fu gia dos hutu, como par te do pro je to mais am plo de de rru bar Mo -
bu to See Seko.84

No dia 9 de se tem bro, o CSNU ado tou a Re so luç ão n. 1078 (1996)85

em que de ter mi na que a “mag ni tu de da pre sen te cri se hu ma ni tá ria no
Zai re Orien tal cons ti tui uma amea ça à paz e à se gu ran ça na re gi ão”.
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82 Viot ti, op. cit., nota 70, p. 117.

83 Ibi dem, p. 120.

84 Ibi dem, p. 121.

85 Re so luç ão n. 1078 (1996) do Con sel ho de Se gu ran ça, Preâm bu lo.



So men te em 15 de no vem bro da que le ano, con ta Viot ti86 o Con sel ho
de Se gu ran ça ado tou a Re so luç ão n. 1080 (1996),87 aon de:

au to ri za uma for ça mul ti na cio nal tem po rá ria, sob o ca pí tu lo VII da Car ta,
a usar de to dos os meios ne ces sá rios a fim de fa ci li tar o re tor no ime dia to
de or ga ni zaç ões in ter na cio nais hu ma ni tá rias e a dis tri buiç ão efe ti va... de
aju da hu ma ni tá ria... e para fa ci li tar a re pa triaç ão vo lun tá ria e or dei ra dos
refugiados.

F. Hai ti (1991-95)

O Hai ti ocu pa a porç ão oes tre da Ilha de His pa nio la, no mar do Ca ri -
be (no les te da Re pú bli ca Do mi ni ca na). É a naç ão mais po bre das Amé-
ri cas.

Du ran te qua se 30 anos, os “Du va lier’s” man ti ve ram-se no po der sob
um re gi me di ta to rial, pri mei ro go ver na do por Fran çois Du va lier (de 1957 
até 1971, con he ci do tam bém por “Papa Doc”) e de pois por seu fil ho
Jean-Clau de Du va lier, con he ci do por “Baby Doc” que as su miu o go ver -
no em 1971, após a mor te de seu pai. Após 15 anos de go ver no au to ri tá -
rio e co rrup to, aon de os pro tes tos po pu la res au men ta vam-se con si de ra -
vel men te, Jean-Clau de Du va lier foge para a França.

Con ta Hee Moon Jo que a ONU es ta be le ceu The UM Obser ver Group 
fpr the Ve ri fi ca tion of the Elec tions in Hai ti (ONUVEH) e Jean-Ber trand 
Aris ti de foi elei to Pre si den te em 22 de fe ve rei ro de 1991. Após ter sido
elei to, Aris ti de foi ex pul so do país em 30 de se tem bro de 1991, após um
gol pe mi li tar.

A Orga ni zaç ão dos Esta dos Ame ri ca nos (OEA) con de nou o gol pe
em 2 de ou tu bro de 1991 e pro ce deu à re co men daç ões pe ran te o CSNU.
Após tal re co men daç ão, foi rea li za do um em bar go econô mi co nos ter mos 
do ca pí tu lo VII da Car ta, pelo Con sel ho de Se gu ran ça, atra vés da Re so -
luç ão 8 n. 41 (1993), ten do sido fei to um acor do com a jun ta mi li tar hai -
tia na em jul ho de 1993, na qual esta se com pro me te ra a de vol ver o po der 
a Aris ti de, o que não foi feito.
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86 Viot ti, op. cit., nota 70, p. 121.

87 Re so luç ão n. 1080 (1996) do Con sel ho de Se gu ran ça, §§3 e 5.



Ma lo gra do o com pro mis so con ta Hee Moon Jo88 que foi es ta be le ci do 
a UNMIH (UN Mis sion in Hai ti) para: “as sis tir na re for ma da for ça hai -
tia na, sen do im pe di da a sua en tra da no Hai ti. Em 31 de jul ho de 1994, o
CS89 au to ri zou os Esta dos-mem bros a for mar uma for ça mul ti na cio nal e
a usar to dos os meios ne ces sá rios para ex pul sar os di ri gen tes mi li ta res do 
Haití”.

A par tir daí, foi ce le bra do um acor do na qual os di ri gen tes sai riam
até 15 de ou tu bro de 1994, o que foi cum pri do com su ces so. O Pre si den -
te Aris ti de re tor nou ao país e a miss ão da For ça da ONU (UNMIH) en ce -
rrou suas ati vi da des em mar ço de 1995.

So bre a in ter venç ão oco rri da no Hai ti, con clui Hee Moon Jo: “Gra -
ças ao su ces so da miss ão da ONU, esse caso é ava lia do como um pre ce -
den te im por tan te em que a ONU apoiou a le gi ti mi da de do prin cí pio in -
ter na cio nal da re gra de mo crá ti ca e tam bém o da in ter venç ão hu ma ni-
tá ria co le ti va”.90

Ou tros ca sos de in ter venç ões oco rre ram tam bém na Ex-Iu gus lá via
(1991-92), na Albânia (1997) e no Ti mor Les te (1999), opor tu ni da de em
que nes te úl ti mo caso, a pró pria ONU atra vés da ad mi nis traç ão tran si tó -
ria das Naç ões Uni das no Ti mor Les te (UNTAET) di ri giu seu te rri tó rio,
sob a li de ran ça do sau do so bra si lei ro Sér gio Viei ra de Me llo, até sua in -
de pendência, no dia 20 de maio de 2002.

Vale lem brar, ou tros sim, que to das as in ter venç ões su pra men cio na -
das, com a ex ceç ão do Cur di quist ão, fo ram fei tas pelo Con sel ho de Se -
gu ran ça a par tir do Ca pí tu lo VII da Car ta das Naç ões Uni das.

Dis so nan te men te das in ter venç ões rea li za das sob o ful cro do ca pí tu lo 
VII da CNU, ob ser va-se, ou tros sim, a existência das Re so luç ões para a
Paz da Assem bléia-Ge ral das Naç ões Uni das, que sur giu pela pri mei ra
vez na gue rra fran co-britâ ni ca no Egi to, por oca si ão da na cio na li da de por 
par te des te do Ca nal de Suez.

Na que la oca si ão, a Assem bléia-Ge ral ado tou a Re so luç ão n. 377
(VI) so bre “‘Uni ting for Pea ce Re so lu tion’, cuja essência con sis tia na
idéia de que, quan do o CS não cum pris se a sua res pon sa bi li da de pri má ria 
so bre os ca sos de amea ças à paz, rup tu ra da paz e atos de agress ão, a AG
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88 Moon Jo, Hee, op. cit., nota 74, p. 575.

89 Re so luç ão n. 940 (1994) do Con sel ho de Se gu ran ça.

90 Moon Jo, Hee, op. cit., nota 74, p. 575.



po de ria, efe ti va men te, re co men dar me di das coer ci ti vas, in clu si ve o uso
da for ça ar ma da, nos ca sos de rup tu ra da paz ou atos de agress ão”.91

Ade mais, aven te-se que a Re so luç ão para a Paz da Assem bléia-Ge ral 
das Naç ões Uni das, no caso da gue rra fran co-britâ ni ca no Egi to em
1956, foi a pio nei ra das afa ma das For ças Emer gen tes das Naç ões Uni das 
(FENU), ten do sido pos te rior men te rea li za das no Con go e no Chi pre,
am bas em 1960.

Pa ra le la men te às in ter venç ões hu ma ni tá rias na de fe sa das vio laç ões
dos di rei tos hu ma nos, Hee Moon Jo cha ma a atenç ão para as in ter venç -
ões para se es ta be le cer re gi mes de mo crá ti cos, con for me afir ma:92

Uma nova tendência é a in ter venç ão da ONU para o mo ni to ra men te de
eleiç ões. Des de a ope raç ão do UNTAG na Na mí bia, em 1989, a ONU já
as sis tiu às eleiç ões na Ni ca rá gua (1990), Hai ti (1990), Ango la (1992),
Cam bo ja (1993), El Sal va dor (1994), Áfri ca do Sul (1994) e Mo çam bi que
(1994), to das com so li ci taç ões dos go ver nos lo cais. O UN De part ment of
Pea ce-kee ping Ope ra tions criou o Elec to ral Assis ten ce Di vi sion, em 1992, 
para aten der es sas de man das, sen do que, até 1994, já aten deu mais de 55
Estados.

Mal gra do es sas in ter venç ões de mo crá ti cas, há que se fa lar no pe ri go
de como as in ter venç ões hu ma ni tá rias em prol dos di rei tos hu ma nos são
fei tas. Por que de pen den do, elas po dem aca bar ul tra jan do mais es ses di -
rei tos do que os pre ser van do. Um caso tí pi co que ilus tra bem esse des res -
pei to aos di rei tos hu ma nos, foi a in ter venç ão des pó ti ca, ile gí ti ma e ar bi -
trá ria fei ta pe los exér ci tos an glo-ame ri ca nos no Ira que em 2003, aon de
cons tan tes de gra daç ões de direitos humanos vêm ocorrendo.

2. Legitimidade extraordinária perante a Corte Internacional
de Justiça

Não há lu gar para nos pren der mos a um di le ma
a res pei to da so be ra nia —pro teç ão dos di rei tos
do ho mem—. A ONU Não tem ne ces si da de de
uma nova con tro vér sia ideo ló gi ca. O que está
em jogo, não é o di rei to de in ter venç ão, mas an -
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91 Per ce be-se aqui que a AG omi te a ex press ão “amea ça à paz e se gu ran ça in ter na -
cio nais” e uti li za a ex press ão “rup tu ra da paz ou atos de agress ão”.

92 Moon Jo, Hee, op. cit., nota 74, p.  587.



tes a obri gaç ão co le ti va que têm os Esta dos de
pro por cio na rem so co rro e re pa raç ão nas si tuaç -
ões de urgência em que os di rei tos do ho mem
est ão em perigo.

Re la tó rio de BOUTROS-GHALI. Ex se cre tá rio ge -
ral das Naç ões Uni das, hoje atual pre si den te da
Aca de mia de Di rei to Inter na cio nal de Haya so -
bre a ati vi da de da Orga ni zaç ão para 1991.93

Algo que de ve ria ser mu da do e/ou re vis to pela Cor te Inter na cio nal
de Jus ti ça (CIJ) se ria a quest ão da le gi ti mi da de que os paí ses te riam para
ajui za rem de ter mi na da ação pe ran te ela no caso de in ter venç ões. O po si -
cio na men to atual da Cor te é no sen ti do de que ha ven do al gum con fli to
ar ma do (lê-se aqui, gue rra), só os paí ses be li ge ran tes te riam le gi ti mi da de
para ajui za rem de ter mi na da ação para ela jul gar. Aus cul tan do atin gir
uma le gi ti mi da de uni ver sal, im pen de-se de fen der a tese de que se tra tan -
do de de ter mi na da gue rra ou in ter venç ão ar bi trá ria (lê-se aqui, in ter venç -
ão ile gí ti ma) aon de ha jam vio laç ões de di rei tos hu ma nos —no país que
es ta ria sen do in va di do—, qual quer país te ria le gi ti mi da de para en trar
com uma ação na Cor te Inter na cio nal de Jus ti ça vi san do que ela de li be re
so bre a quest ão.94 Isto por que quan do se tra ta de vio laç ão de di rei tos hu -
ma nos, não são os di rei tos “des te” ou “da que le” país que est ão sen do
vio la dos, mas di rei tos da hu ma ni da de toda. E se os di rei tos da hu ma ni -
da de es ta riam sen do vio la dos, qual quer país te ria le gi ti mi da de para in -
ten tar qual quer ação vi san do solvê-los. E a Cor te de ve ria dar-se com pe -
ten te para jul gá-lo, nos ter mos dos ar ti gos 35-1,95  36-1,96 bem como do
ar ti go 38-1 alí neas a e c97 do Esta tu to da Cor te Inter na cio nal de Jus ti ça.
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93 Bou tros-Gha li ci ta do en Pe llet, op. cit., nota 66, p. 460.

94 A esse res pei to, ver o ar ti go 4o, h, do Ato Cons ti tu ti vo da Uni ão Afri ca na. Tal ar -
ti go, nas pa lav ras de Pe llet (ibi dem, p. 460), “cons ti tui, pelo me nos so bre o pa pel, um
pon to fi nal no tá vel des ta evo luç ão, enun cian do, en tre os prin cí pios da or ga ni zaç ão, o “di -
rei to de a Uni ão in ter vir num Esta do mem bro me dian te de cis ão da Con ferê ncia, em cer -
tas cir cunstâncias gra ves, a sa ber: os cri mes de gue rra, o ge no cí dio e os cri mes con tra a
hu ma ni da de”.

95 Arti go 35-1. A Cor te será aber to aos Esta dos par tes do pre sen te Esta tu to.

96 Arti go 36-1. A com petê ncia da Cor te abran ge to das as quest ões que as par tes lhe
sub me tam, bem como to dos os as sun tos es pe cial men te pre vis tos na Car ta das Naç ões
Uni das ou em tra ta dos e con venç ões em vi gor.

97 Arti go 38-1. A Cor te, cuja funç ão é de ci dir em con for mi da de com o di rei to in ter -
na cio nal as con tro vér sias que lhe fo rem sub me ti das, apli ca rá: a. As con venç ões in ter na -



Tudo, com um res pal do prin ci pio ló gi co, ins cul pi do nos ar ti gos 1 e 2 da
Car ta das Naç ões Uni das.98

Con for me dito, a re la ti vi zaç ão da so be ra nia em face a pre ser vaç ão dos 
di rei tos e ga ran tias in di vi duais res sum bra a ne ces si da de da in ter venç ão
da co mu ni da de in ter na cio nal onde hou ver vio laç ão de di rei tos hu ma nos.

Tal in ter venç ão se dará a prio ri pelo Con sel ho de Se gu ran ça, nos ter -
mos do Ca pí tu lo VII da Car ta das Naç ões Uni das, ou ent ão pela Assem -
bléia-Ge ral, pe las Re so luç ões de Paz, na for ma das For ças Emer gen tes
das Naç ões Uni das.

Ora, fi can do tan to o Con sel ho de Se gu ran ça quan to a Assem bléia
Ge ral das Naç ões Uni das iner tes dian te de al gu ma in ter venç ão, aglo me -
ra dos de Esta dos po dem im pen der de ter mi na da ofen si va vi san do fin dar
aque las vio laç ões, des de que am pa ra dos sem pre pe los prin cí pios ge rais
de di rei to in ter na cio nal,99 má xi me o prin cí pio da humanidade.

Con co mi tan te men te, e sem ex cluir a com petê ncia que ori gi na ria men -
te se ria do Con sel ho de Se gu ran ça, a Cor te Inter na cio nal de Jus ti ça po de -
ria dar-se por com pe ten te para o con he ci men to de qual quer in ter venç ão
aon de haja vio laç ão de di rei tos hu ma nos e dos prin cí pios ge rais de di rei -
to in ter na cio nal.

Nes se caso, mes mo que o Con sel ho de Se gu ran ça fi que pa ra do em raz -
ão de veto de al gum mem bro per ma nen te, se a CIJ fos se acio na da, e se ela 
se des se por com pe ten te para jul gar o mé ri to per ce ben do real men te que
aque le país in va sor se ria cul pa do, esta o con de na ria e o in ti ma ria para
cum prir a de cis ão da Cor te e, caso esse país não a cum pris se, o CS se ria
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cio nais, quer ge rais, quer es pe ciais, que es ta be le çam re gras ex pres sa men te re con he ci das
pe los Esta dos li ti gan tes; e c. Os prin cí pios ge rais de di rei to, re con he ci dos pe las naç ões
ci vi li za das.

98 Con di zen te a esta com petê ncia ma te rial da CIJ, afir ma-nos o ju ris ta ita lia no Be -
ne di to Con for ti que “to man do como base o ar ti go 1o. da Car ta das Naç ões Uni das, não
exis te pra ti ca men te ma té ria... que não seja da com petê ncia das Naç ões Uni das”. Con for -
ti, B., “The Law and Prac ti ce of the Uni ted Na tions”, en Khu wer Law Inter na cio nal,
Essays on Inter na tio nal Law, The Ha gue, núm. 30, 1996, p. 125. A esse res pei to, H. Kel -
sen ha via dito a mes ma coi sa nos anos 30 do sécu lo pas sa do, que o âmbi to da com petê -
ncia do di rei to in ter na cio nal era pra ti ca men te ili mi ta do. Ver Kel sen, H., Prin ci pios de
de re cho in ter na cio nal pú bli co, Bue nos Ai res, 1965, pp. 178-183. Vide tam bém Re mi ro
Bro tóns, A., De re cho in ter na cio nal pú bli co, t. I: Prin ci pios fun da men ta les, Ma drid, Tec -
nos, 1987, p. 44.

99 A esse res pei to, ver a in ter venç ão Fran ce sa na Sí ria em 1860-61, oca si ão dos
mas sa cres aos Crist ãos Ma ro ni tas.



ins ta do a efe ti vá-la, in de pen den te do veto da que le mem bro per ma nen te e 
do con sen ti men to do país in va sor, nos ter mos do art. 94 da CNU.100

Caso o CS não efe ti ve a de cis ão, tal en car go pas sa ria para a AG, nas
for mas de Re so luç ão de Paz das For ças Emer gen tes das Naç ões Uni das.

Vol tan do à quest ão da le gi ti mi da de ex traor di ná ria pe ran te a Cor te
Inter na cio nal de Jus ti ça,101 se ria uma es pé cie de es ta ti zaç ão in ter na cio nal 
do ins ti tu to da Mas sen ver fah ren.102

Dan do gua ri da ao aces so ju ris di cio nal, lem bra Ca no til ho que “a ga -
ran tia do aces so aos tri bu nais foi con si de ra da como uma con cre ti zaç ão
do prin cí pio es tru tu ran te do Esta do de Di rei to”,103 e, de acor do com o re -
fe ri do au tor,104 de ver-se-ia “sal va guar dar o mí ni mo exis ten cial (nú cleo
es sen cial) tan to das ins ti tuiç ões quan to dos di rei tos fun da men tais”.105

Ain da so bre a dinâ mi ca pro ces sual, o que se da ria se ria uma es pé cie
de “sta tus ac ti vus pro ce sua lis” à es ses Esta dos que, den tre ou tros mo ti -
vos,106 te riam por foco cha mar a atenç ão da co mu ni da de in ter na cio nal
para es sas vio laç ões de di rei tos hu ma nos que des ven tu ro sa men te têm
oco rri do.
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100 Nes te caso, as me di das a se rem ado ta das não vi riam ex clu si va men te de uma de -
cis ão do CS, nos ter mos do ca pí tu lo VII, mas sim de uma de cis ão da CIJ que de ve ria ser
cum pri da, na for ma do art. 94 da CNU. Con si de ran do-se que uma in vas ão ar bi trá ria aon -
de aja vio laç ão de di rei tos hu ma nos fere os ob je ti vos prin ci pais da ONU, bem como todo 
ar ca bou ço prin ci pio ló gi co que rege o di rei to in ter na cio nal, por tra tar ex clu si va men te de
nor mas vio la das de jus co gens, não pre ci sa ría mos aqui do con sen ti men to do Esta do in va -
sor para a Cor te se dar por com pe ten te, raz ão pela qual afas ta ría mos des de logo o prin cí -
pio do con sen ti men to, bem como a fa mi ge ra da cláu su la fa cul ta ti va de ju ris diç ão obri ga tó ria.

101 Tal le gi ti mi da de con ce di da a ou tros su jei tos de di rei to in ter na cio nal (ou tros Esta -
dos que não aque les di re ta men te en vol vi dos no con fli to) para ajui za rem uma ação na
Cor te Inter na cio nal de Jus ti ça vi san do a pro teç ão dos di rei tos e ga ran tias fun da men tais
de de ter mi na dos in di ví duos de um pais.

102 Na ter mi no lo gia alemã, Mas sen ver fah ren são pro ce di men tos co le ti vos, pos si bi li -
ta do res da in ter venç ão co le ti va dos ci dad ãos na  de fe sa de di rei tos econô mi cos, so ciais e
cul tu rais de gran de re levâ ncia para a existência co le ti va. Ver Go mes Ca no til ho, op. cit.,
nota 6, p. 514.

103 Ibi dem, p. 491.

104 Ibi dem, p. 398.

105 Ora, não faz sen ti do acre di tar que o órg ão ju di ciá rio das Naç ões Uni das não pos sa 
dar-se por com pe ten te para jul gar in ter venç ões pu ra men te ar bi trá rias que con tras tam com 
os ob je ti vos pre cí puos das Naç ões Uni das, bem como o di rei to in ter na cio nal.

106 Vale des ta car aqui, por exem plo, a pre ser vaç ão dos di rei tos hu ma nos, ten do em
vis ta sua maior efe ti vi da de na es fe ra do di rei to in ter na cio nal.



Ou nas liç ões de Vie ra de Andra de ci ta do por Mi ran da107 a pos si bi li -
da de de se in ten tar uma ação se ria uma es pé cie de exer cí cio do “di rei to
pro ce di men tal ad je ti vo”, na me di da em que uma par te ajui za rá uma ação
para tu te lar di rei tos de ou tra, por re gras pro ce di men tais pró prias.108

Na ver da de, o que se pre ten de com todo esse pro ces so cons tru ti vo de 
re vo luç ão no di rei to pro ces sual pe nal in ter na cio nal é ten tar res ga tar não
só a pro teç ão e o res pei to dos di rei tos hu ma nos (lê-se aqui di rei tos fun -
da men tais) no or de na men to ju rí di co in ter no de cada Esta do, mas fa zer
emer gir uma cons ciên cia uni ver sal por par te dos go ver nan tes dos Esta -
dos, bem como de toda co mu ni da de in ter na cio nal, in clu si ve no pró prio
seio da ONU, no sen ti do de não mais per mi tir que ig no mi nio sas bár ba -
ries e vio laç ões de di rei tos hu ma nos con ti nuem a oco rrer. Como se sabe,
es sas mu dan ças não oco rrem de ino pi no. Por isso, com o fito de dar um
res pal do fi lo só fi co ao pro ble ma, re le van te se faz in vo car o im pe ra ti vo
ético kantiano e a revolta camusiana à luz do direito internacional.

3. O imperativo ético kantiano e o senso comum internacional
pacificador

A Co mu ni da de Inter na cio nal, nas suas Re laç ões Inter na cio nais, não
deve fa zer ou tra coi sa, sen ão pro cu rar res ga tar o im pe ra ti vo éti co kan tia -
no, apli can do-o nas suas re laç ões com ou tros Esta dos.

Como se sabe, a má xi ma do im pe ra ti vo éti co kan tia no é fa mo sís si ma 
e pode ser ex pres sa por esse adá gio: “aja de tal for ma que sua má xi ma
(ação) se trans for me numa má xi ma (ação) uni ver sal”. Ou seja, para cada
ação de cada Esta do ou in di ví duo, deve-se ter a hu ma ni da de toda como
um es pel ho. E quan do se tem a hu ma ni da de in tei ra como um es pel ho das 
nos sas aç ões, pas sa mos a não ver mais o ou tro com uma cer ta ani mo si da -
de, mas sim como uma ex tens ão de nós mes mos. Como bem afir ma Dos -
toievs ki: “So mos to dos res pon sá veis por to dos, por to dos os ho mens pe -
ran te to dos, e eu mais que os ou tros”.109
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107 Mi ran da, Ma nual de Di rei to Cons ti tu cio nal, t. IV: Di rei to Fun da men tais, 3a. ed.,
Coim bra, Coim bra Edi to ra, 2000, p. 95.

108 Ver Viei ra de Andra de, ci ta do en Mi ran da, Ma nual de Di rei to..., cit., nota an te -
rior, p. 95.

109 Fio dor Dos toievs ki, ci ta do en Le vi nas, Emma nuel, Ethics and Infi nity: Con ver sa -
tions with Phi lip pe Nemo, trad. de Ri chard Cohen, Pitt sburgh, Dus ques ne Uni ver sity
Press, 1982, pp. 95-101.



Se guin do essa lin ha de ra cio cí nio, afir ma o Emma nuel Le vi nas110

que “res pon sa bi li da de sig ni fi ca sem pre res pon sa bi li da de pelo Ou tro”.111

No mes mo sen ti do, aduz Bau man (1998), ao afir mar que: “O de ver
mo ral tem que con tar pu ra men te com sua fon te: a res pon sa bi li da de hu -
ma na es sen cial pelo Ou tro”.112

Nes se sen ti do, po de mos en ten der como Le vi nas, que mais do que
uma ex tens ão de nós mes mos, “O ros to do ou tro é um li mi te im pos to ao
(nos so) es for ço de exis tir”.113

Ain da nes ta sen da, afir ma os his to ria do res Fran çois Chäte let, Oli vier 
Duha mel e Evely ne Kou che ner que: “A idéia de so li da rie da de, con fe re
ao Esta do um ver da dei ro de ver de as sistência e de in ter venç ão”.114

So bre o im pe ra ti vo ca te gó ri co e a res pon sa bi li da de de pro teç ão dos
di rei tos hu ma nos pela co mu ni da de in ter na cio nal, res su ma Sin ger115 para
o fato de que a Co miss ão Inter na cio nal so bre Inter venç ão e So be ra nia
dos Esta dos ten tou re for mu lar o de ba te an tes em funç ão da ‘res pon sa bi li -
da de de pro te ger’ do que do ‘di rei to de in ter vir’”. Co men ta o ci ta do au -
tor que “ao fa zer isso, a co miss ão quer di zer que a so be ra nia já não é
uma quest ão do po der do Esta do de con tro lar o que acon te ce no in te rior
de suas fron tei ras.116
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110 Fi ló so fo li tuâ nes e um dos maio res pen sa do res con tem porâ neo.

111 Emma nuel Le vi nas apud Bau man, Mo der ni da de e ho lo caus to, trad. de Mar cus
Pen chel, Río de Ja nei ro, Jor ge Zahar Edi tor, 1998, p. 211.

112 Bau man, op. cit., nota an te rior, p. 229.

113 Emma nuel Le vi nas ci ta do en ibi dem, p.  244. Da mes ma for ma, afir ma Pon tes de
Mi ran da, quan do se re fe re ao “jus to li mi te im pos to ao uso da li ber da de ex te rior dos ho -
mens”. Mi ran da, Pon tes de, A Mar gem do Di rei to, 3a. ed., Cam pi nas, Book se ller Edi to ra, 
2005, p. 32.

114 Chäte let, Fran çois et al., His tó ria das idéias po lí ti cas, trad. de Car los Nel son
Cou tin ho, Río de Ja nei ro, Jor ge Zahar Edi tor, 2000, p. 168.

115 Sin ger, op. cit., nota 64, p. 191.

116 Idem. Co men ta que para a pró pria Co miss ão Inter na cio nal so bre a Inter venç ão e a 
So be ra nia dos Esta dos, a so be ra nia de um Esta do aca rre ta para este a res pon sa bi li da de de 
pro te ger seu povo. Quan do um es ta do não quer ou não pode co rres pon der a essa res pon -
sa bi li da de, ela pas sa para a co mu ni da de in ter na cio nal e, mais es pe ci fi ca men te, para o
Con sel ho de Se gu ran ça, que, sob o ar ti go 24 da Car ta da Orga ni zaç ão das Naç ões Uni -
das, tem “a prin ci pal res pon sa bi li da de pela con ser vaç ão da paz e da se gu ran ça in ter na -
cio nais”. Vale lem brar aqui que se o Con sel ho de Se gu ran ça nada fi zer, tal res pon sa bi li -
da de pas sa para a Assem bléia Ge ral, bem como para to dos os Esta dos. Nes se sen ti do,
per cep tí vel é a mu dan ça de pa ra dig ma da so be ra nia no que tan ge às in ter venç ões.



Expli can do sua tese so bre o “exis ten cia lis mo é um hu ma nis mo”,
con ta Sar tre: “Quan do di ze mos que o ho mem é res pon sá vel por si pró -
prio, não que re mos di zer que o ho mem é res pon sá vel pela sua res tri ta in -
di vi dua li da de, mas que é res pon sá vel por to dos os ho mens”.117

Note-se cla ra men te que a fi lo so fia exis ten cia lis ta-hu ma nis ta sar trea -
na está im buí da pela fi lo so fia éti ca kan tia na, uma vez que pro je ta uma
res pon sa bi li da de uni ver sal para os in di ví duos.118

Será a par tir de tal res pon sa bi li da de in ter na cio nal uni ver sal (tan to
dos in di ví duos quan to dos po vos) que emer gi rá o “sen so co mum in ter na -
cio nal pa ci fi ca dor”, ins tru men to este ideo ló gi co, que vi sa rá res pon der às
quest ões éti cas so bre a teo ria ge ral das re laç ões in ter na cio nais e da teo ria 
ge ral do di rei to in ter na cio nal, na me di da em que não se pau ta rá por prin -
cí pios e abor da gens rea lis tas,119  mas sim ob ser va dos pelo im pe ra ti vo ca -
te gó ri co kan tia no, com um com pro mis so éti co nos quais os Esta dos de -
ve riam se pautar nas suas relações internacionais.

4. A revolta camusiana e a neutralidade gramstiana à luz do direito
internacional

O mun do não se pode mos trar in di fe ren te quan -
do os di rei tos hu ma nos são vio la dos de ma nei ra 
pro fun da e sis te má ti ca.120

Kofi ANNAN.

É sur preen den te o silê ncio ou mel hor di zen do a 
acei taç ão tá ci ta da co mu ni da de in ter na cio nal
face às in ter venç ões mi li ta res e a in gerê ncia hu -
ma ni tá ria das po ten cias oci den tais.121

A. LEWIN.

ANDRÉ LUIZ COSME LADEIA272

117 Sar tre, O Exis ten cia lis mo é um Hu ma nis mo. Co leç ão os Pen sa do res, trad. de Ver -
gí lio Fe rrei ra et al., São Pau lo, Abril Cul tu ral,1978, p. 6.

118 Sar tre in fluen cia do por Kant, afir ma: “nada pode ser bem para nós sem que o seja 
para to dos” e que “a nos sa res pon sa bi li da de é mui to maior do que po de ría mos, por que
ela en vol ve toda a hu ma ni da de”, ibi dem, p. 7.

119 Como bem es cla re ce Held e McGrew, Prós e Con tras da Glo ba li za çao, trad. de
Vera Ri bei ro, Río de Ja nei ro, Jor ge Zahar Edi tor, 2001, p. 17, a co rren te rea lis ta “ vê a
or dem in ter na cio nal exis ten te como pri mor dial men te cons ti tuí da pe los atos das naç ões
que são econô mi ca e mi li tar men te mais po de ro sas”.

120 Annan, Kofi, “Twio Con cepts of So ve reignty”, The Eco no mist, 18 de se tem bro de 
1999, dis po ní vel em www.un.org/Over view/SG/kae con.htm apud Sin ger, op. cit., nota 64, p. 6.

121 Le win, A., AFDI, 1987, pp. 95-105, en Pe llet, op. cit., nota 66, p. 964.



É pre ci so es pe rar e, en quan to isso, os ino cen tes
não dei xam de mo rrer. Há vin te sécu los, a soma 
to tal do mal não di mi nuiu no mun do. Nen hu ma
pa rú sia, quer di vi na ou re vo lu cio ná ria, se rea li -
zou.122

Albert CAMUS.

Nada é tão tris te quan to o silê ncio.

Leo BAECK. Pre si den te do Reich sver tre tung der
Deuts chen Ju den, 1933-43.

Se guin do o im pe ra ti vo ca te gó ri co kan tia no, de sa gua mos numa das
maio res re vol tas fi lo só fi cas de to dos os tem pos: a re vol ta ca mu sia na.
Albert Ca mus, fi ló so fo de ori gem fran co-ar ge li na, ao es cre ver a obra O
Ho mem Re vol ta do, sub sti tuiu o co gi to car te sia no “pen so, logo exis to”
pela re vol ta ecumê ni ca (uni ver sal) “eu me re vol to, logo existimos”.

Ao fa zer isso, Ca mus es ta be le ce a re vol ta como um juí zo a prio ri
para o re con he ci men to da existência uni ver sal. É atra vés da re vol ta ca -
mu sia na que o re vol ta do reen con tra sua iden ti da de fa zen do com que ela
se es pal he para o res to do pla ne ta. O re vol ta do, atra vés da sua re vol ta
bus ca um re con he ci men to uni ver sal da qui lo que ele é. Nes se sen ti do, a
re vol ta é inau di ta, por que ao mes mo tem po que in trin se ca men te ela li ber -
ta o re vol ta do da sua con diç ão sub mis sa, ela tam bém ex te rio ri za esse
sen ti men to uni ver sal do seu re con he ci men to. Mas mais do que um sim -
ples re con he ci men to egói co, o re vol ta do atra vés de sua re vol ta, bus ca
uma iden ti da de uni ver sal, ele al me ja sen tir as do res do mun do e ex tir -
pá-las. Assim, ele é mais do que um sim ples in sur gen te, ele é um idea lis -
ta im buí do do mais ge nuí no ideal de hu ma ni da de, de cons ciên cia uni ver -
sal. Será atra vés da re vol ta ca mu sia na res pal da da pelo im pe ra ti vo éti co
kan tia no que se com ba te rá a neu tra li da de in ter na cio nal dos po vos, fa zen -
do com que a Cor te Inter na cio nal de Jus ti ça se dê por competente para o
conhecimento das ações ajuizadas por um terceiro Estado em caso de
guerras aonde hajam violações de direitos humanos.

Não era a toa que Ca mus123 afir ma va que “a re vol ta era um as ce se” e 
que so men te “quan do for mos to dos cul pa dos, ha ve rá a de mo cra cia”.124 É 
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122 Ca mus, O Ho mem Re vol ta do, 4a. ed., trad. de Va le rie Rum ja nek, Río de Ja nei ro,
Re cord, 1999, p. 348.

123 Ibi dem, p. 125.

124 Ibi dem, p. 102.



pre ci so as sen tar a cul pa bi li da de uni ver sal das pes soas e dos po vos, na
me di da em que “cada ho mem (cada país) é tes te mun ha do cri me de to dos 
os ou tros”.125 Nes se sen ti do, a co mu ni da de in ter na cio nal não pode fi car
in có lu me quan do exis ti rem con fli tos ar ma dos aon de ha jam vio laç ões de
di rei tos hu ma nos. Não é pre ci so ir mui to lon ge para lem brar as ta ci tur nas 
pa lav ras de Tho mas Pai ne (2005): “são tem pos como estes que subme -
tem à prova a alma dos homens”.

Mais pro fun do do que uma lacô ni ca exe ge se re la ti va à este fu nes to
pres sá gio, a má xi ma aci ma visa, so bre tu do, in ci tar as pes soas à ter co ra -
gem para ven cer suas res pec ti vas neu tra li da des po lí ti co-in ter na cio nais.126

A res pei to da neu tra li da de in ter na cio nal dos po vos, re la cio na da aqui
como um pro ces so de apa tia e in di fe ren ça ex pli ca Bau man127 que a nos sa 
so cie da de, “de modo mais com ple to que qual quer ou tra for ma de or ga ni -
zaç ão so cial... apa gou a face hu ma na do Ou tro e le vou as sim a adia fo ri za-
ção da so cia bi li da de hu ma na a uma pro fun di da de ain da in son da da”.

Algo ve ros sí mel ao que o fi ló so fo do di rei to John Hawls re sol veu
cha mar de “Mu tually de sin te res ted”.128 Como bem lem bra o emi nen te in -
ter na cio na lis ta Du puy.129

Embo ra mais pró xi mos pe los acon te ci men tos,130 os ho mens não se
amam mais por isso. A te rra ape nas tem um povo e o mun do está po voa -
do de es tran gei ros.131

Para com ba ter tal apa tia a so cie da de in ter na cio nal pre ci sa ria se re -
vol tar, não se con for man do mais com as ini qüi da des que são per pe tra das
em gran de par te por gran des potê ncias dos paí ses oci den tais. Para tan to,

ANDRÉ LUIZ COSME LADEIA274

125 Ca mus, A Que da, 11a. ed., trad. de Va le rie Rum ja nek, Río de Ja nei ro, Re cord,
2000, p. 13.

126 Acer ca da neu tra li da de, ver Grams ci. Há de se res sal tar aqui que a coi sa que o
pen sa dor ita lia no Anto nio Grams ci mais de tes ta va na vida era a neu tra li da de ci vil das
pes soas. Nes se tra bal ho, cri ti ca re mos a neu tra li da de in ter na cio nal dos po vos em con sen -
ti rem que vio laç ões dos di rei tos hu ma nos se ro dia men te con ti nuem a acon te cer.

127 Bau man, op. cit., nota 111, pp. 250 y 251.

128 Para Hawls, o mu tually de sin te res ted se ria o de sin te res se que so cie da de in ter na -
cio nal tem/te ria para re sol ver os seus pro ble mas.

129 Du puy, O Di rei to Inter na cio nal, trad. de Clo til de Cruz, Coim bra, Liv ra ria Alme -
di na, 1993, p. 20.

130 Como gue rras, te rro ris mos e pro ble mas mun diais eco ló gi cos.

131 Vale lem brar tam bém Sche ler ci ta do por Ca mus, op. cit., nota 122, p. 31, Sche ler
“quer de mons trar que o hu ma ni ta ris mo se faz acom pan har do ódio ao mun do. Ama-se a
hu ma ni da de em ge ral para que não se ten ha que amar os se res em par ti cu lar”.



a so cie da de in ter na cio nal ne ces si ta ria res ga tar o im pe ra ti vo éti co kan tia -
no, a fim de dar um res pal do para que sua re vol ta o li ber te da es cra vid ão
de sua inércia.

Mas para isso acon te cer, é pre ci so ter co ra gem. Con for me afir ma
Arendt: “A co ra gem li ber ta os ho mens de sua preo cu paç ão com a vida
para a li ber da de do mun do. A co ra gem é in dis pen sá vel por que em po lí ti -
ca, não a vida, mas sim o mun do está em jogo”.132

Per ce be-se, ent ão, que a co ra gem é como uma pa na céia, um aus pí cio 
para que o re vol ta do se li ber te e lute por um mun do mel hor, mais vir tuoso.

Lem bran do Sar tre, “não de fi ni mos o ho mem sen ão em re laç ão a um
com pro mis so”.133 Fica a per gun ta: Qual é o atual com pro mis so e en ga ja -
men to da so cie da de in ter na cio nal em so lu cio nar os pro ble mas de di rei tos 
hu ma nos que emer gem nes te co me ço de sécu lo XXI? Ser ão os mes mos
es for ços que im pen de ram na So má lia e em Ruan da, na dé ca da de 1990?
Ou ser ão os es for ços de fato pro ve nien tes de lí di mas as sistências hu ma -
ni tá rias, que oco rre ram na Sí ria, em 1860 e no Egito, em 1956?

Ade mais, so be ja a per gun ta se os di rei tos hu ma nos ser ão, real men te,
efe ti va dos ou se con ti nuar ão a ser me ros ideais a se rem as pi ra dos. Os
prin cí pios da hu ma ni da de, da au to de ter mi naç ão dos po vos, do res pei to à
so be ra nia e da in de pendência dos Esta dos já est ão ins cul pi dos na Car ta
das Naç ões Uni das. O que pre ci sa mos é que os Esta dos ten ham a co ra -
gem para ajui za rem as aç ões na Cor te Inter na cio nal de Jus ti ça vi san do
coi bir vio laç ões rei te ra das des sas nor mas. Como bem afir mou Sin ger: “o
fu tu ro do mun do de pen de da efi cá cia com que o en fren tar mos”.134
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