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Apresentação

A partir do diálogo entre o meio acadêmico e a sociedade civil, o Anuário Brasileiro 
de Direito Internacional tem como finalidade estabelecer no país, em definitivo, uma 
publicação semestral, com inserção internacional, engajada na promoção e consolidação 
de uma visão brasileira do Direito Internacional. Visa-se, assim, simultaneamente, 
contribuir para uma melhor compreensão do sistema normativo internacional, bem 
como assegurar um espaço para reflexão acerca de seus recentes desafios.

Este quarto número contém anexos que trarão jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal e do Superior Tribunal de Justiça relativa ao Direito Internacional. Igualmente, 
serão citados os casos contenciosos e os pareceres consultivos decididos e analisados 
pela Corte Internacional de Justiça entre os anos de 2007 e 2008.

Esta iniciativa é resultante da visão empreendedora do Centro de Direito 
Internacional – CEDIN, e conta com o relevante apoio da Fundação Alexandre de 
Gusmão — FUNAG, Fundação Konrad Adenauer – FKA e do ramo brasileiro da 
International Law Association – ILA, tendo sua qualidade reconhecida pelo padrão 
Qualis da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.  

 
Leonardo Nemer Caldeira Brant
Belo Horizonte, julho de 2009.
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Violence on Civilians and Prisoners of War in the Jurisprudence 
of International Criminal Tribunals 

FausTo PoCar1

 Resumo

Nos conflitos contemporâneos, civis têm sido freqüentemente foco das hosti-
lidades e prisioneiros de guerra são comumente mal-tratados. Trata-se de práticas 
não raras, para as quais os Tribunais Penais Internacionais para a ex-Iugoslávia e 
para Ruanda (“ICTY” e “ICTR”) têm providenciado, desde seu estabelecimento, 
uma detalhada jurisprudência sobre sua natureza criminal. As decisões judiciais 
de ambos Tribunais tendem à convergência e são enriquecidas pelos julgamentos 
expedidos pela Corte Especial para Serra Leoa (“SCSL”). O presente artigo ana-
lisa distintas maneiras em que civis e prisioneiros de guerra sofrem maus-tratos, 
e, ao considerar os julgamentos da ICTY, ICTR e SCSL, identifica os meios pelos 
quais os perpetradores dessas violências devem ser individualmente responsabi-
lizados à luz do Direito Penal Internacional. Especificamente, esse artigo propõe 
uma discussão legal e factual das violências sofridas por civis e detentos – depor-
tação, deslocamento forçado, tortura e estupro – bem como acerca do uso de civis 
em situações de combate – escavadores de trincheiras, escudos humanos e uso de 
crianças como soldados.

Abstract

During contemporary conflicts, civilians have been frequently focused within 
the hostilities, and war prisoners are commonly kept mistreated. These are not 
rare practices and the International Criminal Court for ex-Yugoslavia and Rwanda 
(ICTY and ICTr) have provided a detailed jurisprudence on the criminal nature 
of such activities since their establishment. Both Courts judicial decisions tend to 
converge, and are enriched by Special Court for Sierra Leona (SCSL) judgments. 
This article analyses the distinct manners in which civilians and war prisoners were 
mistreated and identifies the means by which these violence perpetrators must be 
individually taken as responsible in the light of International Criminal Law. Specifi-
cally, it proposes a legal and factual discussion on the violence suffered by civilians 
and detainees – deportation, forced dislocation, torture and rape – as well on the 
civilians situation during a combat – trench diggers, human shields and children 
acting as soldiers.

1 Professor of International Law, University of Milano (Italy); Judge, ICTY and ICTR Appeals Chambers; formerly, ICTY President. 
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1. Introduction

It is a fact of contemporary conflicts that civilians are often the focus of hostili-
ties and that prisoners of war are often mistreated. The International Criminal Tribu-
nals for the former Yugoslavia and for Rwanda (“ICTY” and “ICTR”) have provided, 
since their establishment, detailed jurisprudence on the criminal nature of these ac-
tivities. These two institutions were established by the Security Council, pursuant to 
its authority under Chapter VII of the UN Charter,2 to prosecute violations of inter-
national law committed during the conflicts in the regions of the former Yugoslavia 
and Rwanda. The Appeals Chambers of these two ad hoc Tribunals are composed of 
the same judges; unsurprisingly, therefore, their case-laws tend to converge and, in 
a sense, reinforce each other. The jurisprudence of the two ad hoc Tribunals on war 
crimes and crimes against humanity has recently been enriched with decisions issued 
by the Special Court for Sierra Leone (“SCSL”). 

This article discusses various forms in which civilians and prisoners of war are 
mistreated and, by presenting the judgments of the ICTY, ICTR and the SCSL, identi-
fies the manner in which perpetrators may be held individually responsible under in-
ternational criminal law. Specifically, it explores some of the legal and factual findings 
in relation to various forms of violence against civilians and detainees – deportation, 
forcible transfer, torture and rape – as well as the use of civilians in combat situations 
– trench digging, human shields and the use of child soldiers. 

2. Violence and Mistreatment

A) Deportation and forcible transfer
The most pre-eminent unwilling involvement of civilians in conflict, in the experi-

ence of the ICTY, is the widespread involuntary movement of population. This is to 
a limited extent inevitable in any conflict, due to the humanitarian need to evacuate 
civilians from conflict zones.3 However, the cases before the ICTY suggest that some 
contemporary conflicts are marked by a specific plan on the part of the military and 
civilian leadership to remove substantial portions of a civilian population on the basis 
of ethnic, religious, national or political grounds.4

2  see: statute of the International Tribunal for the Prosecution of Persons responsible for serious Violations of International Humanitarian 
Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991, adopted by Security Council on 25 May 1993, U.N. Doc. S/RES/827 
(1993) (“ICTY Statute”); Statute of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious 
Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and 
Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States, Adopted by Security Council on 8 November 1994, U.N. Doc. 
S/RES/955 (1994) (“ICTR Statute”). All public documents pertaining to the ICTY and the ICTR can be found on their websites (www.icty.
org and www.ictr.org, respectively).

3  The presence of international personnel when transferring people from conflict zones on humanitarian grounds does not of itself render 
an otherwise illegal transfer lawful. Such forcible displacements, if of sufficient gravity, may clearly amount to persecution. Prosecutor v. 
Blagoje Simić, Case No. IT-95-9, 17 October 2008, para. 180.

4  It should be noted that the two words translated as “ethnic” and “national” from Bosnian/Croatian/Serbian both refer, in the context of Bosnia-
Herzegovina, to the national communities of Serbs, Muslims and Croats recognised in that republic. National identification in Yugoslavia 
was on the basis of self-declaration. Moreover, several parties created in the early 1990s were linked to a specific national group; thus, when 
disagreements arose as to the fate of the single republics, the various political parties aligned themselves with the perceived interests of the 
particular national group they sought to represent.
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In deciding such cases, the ICTY sought to distinguish between deportation and 
forcible transfer. As the two acts are often mentioned together, doubts had arisen 
(among scholars as well as in the jurisprudence) as to whether they should not be 
treated as a single crime. Interestingly, the Rome Statute does not appear to make a 
significant distinction between the two.5 However, the ICTY Appeals Chamber held 
in Stakić6 that deportation requires “the forced displacement of persons by expulsion 
or other forms of coercion from the area in which they are lawfully present, across 
a de jure state border or, in certain circumstances, a de facto border”.7 In contrast, a 
forcible transfer exists where there is a forced displacement of persons within the ter-
ritory of one state.

The distinction between de jure state borders and de facto state borders is a fine 
one. The appeals Chamber noted that “under certain circumstances displacement 
across a de facto border may be sufficient to amount to deportation”.8 This falls to be 
determined on a case by case basis. Where the de facto border is akin to a legal border 
it will amount to deportation. Alternatively, the conduct will be defined as forcible 
transfer.

As deportation had its origins as a war crime, but was later extended to crimes 
against humanity so as to protect civilians of the same nationality as the perpetrator, 
the distinction between the two acts applies equally to both war crimes and crimes 
against humanity.9

B) Unlawful detention and mistreatment
Many civilians are unlawfully detained and subsequently mistreated during armed 

conflicts. Combatants and other persons engaged in hostilities, having lost their pro-
tection, can be detained when they are captured. This allows the belligerent to limit 
the captured combatants’ future participation in hostilities and assists in the retrieval 
of one’s own prisoners of war through agreed prisoner exchanges. There are specific 
protections for both prisoners of war and civilians.

1. Conventional protections
Prisoners of war “from the time they fall into the power of the enemy and until 

their final release and repatriation” may only be transferred by the detaining power 
to a power which is a party to, and willing and able to apply, the Geneva Conven-
tions.10 Additionally, the transfer must be humane,11 and prisoners of war should never 
5  Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998, 2187 UNTS 90 (“Rome Statute”), Article 7(1)(d) includes “deportation or 

forcible transfer of population” as a crime against humanity; Article 8(2)(a)(vi) includes “unlawful deportation or transfer” as a grave breach 
of the Geneva Conventions; Article 8(2)(e)(viii) defines ‘ordering the displacement of the civilian population for reasons related to the 
conflict, unless the security of the civilians involved or imperative military reasons so demand’ as a violation of the laws of war applicable 
to non-international armed conflicts.

6  Prosecutor v. Milomir Stakić, Case No. IT-97-24-A, 22 March 2006 (Stakić appeal Judgement).
7 Stakić Appeal Judgement, para. 278.
8 Stakić Appeal Judgement, para. 300.
9  On crimes against humanity, and their difference with war crimes, see G. Acquaviva and F. Pocar, Crimes against Humanity, in R. Wolfrum 

(ed.) Max Planck Encyclopedia of Public International Law (Oxford: Oxford University Press, 2008–2010).
10  Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War, 12 August 1949, 75 UNTS 135 (“Geneva Convention III”), Article 12.
11 Id., Article 46.
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14 IV ANUÁRIO BRASILEIRO DE DIREITO INTERNACIONAL | V. 2

be transferred to penitentiary establishments to undergo disciplinary punishment.12 
Grave breaches of the Geneva Conventions include torture and inhuman treatment, 
wilfully causing great suffering or serious injury to body or health and depriving a 
prisoner of war of the rights of a fair and regular trial. 

Civilians, arguably including so called “unlawful combatants”, may not be unlaw-
fully detained during armed conflicts, for which there is a specific war crime of unlaw-
ful confinement.13 The occupying power is required to ensure that their fundamental 
rights are respected.

Common article 3 affords protection to both detained civilians and combatants. 
Extending to all “persons taking no active part in the hostilities”, it prohibits “cruel 
treatment and torture”. Those detained cannot be mistreated and tortured once in the 
hands of the opposing forces.

2. Čelebići case
This issue was considered in detail in the ICTY Čelebići case.14 The indictment 

concerned crimes committed in 1992 against Serb detainees in a detention facility 
in the village of Čelebići, located in the Konjic municipality in central Bosnia and 
Herzegovina. Military operations had resulted in the arrest of many members of the 
Serb population. It was necessary to create a facility where they could be housed 
and, accordingly, the Čelebići barracks and warehouses were chosen for their ability 
to hold large numbers of people. The police under the control of the ministry of the 
interior (MUP) and the military force of the Croatian Community of Herceg-Bosna 
(“Croatian Defence Council”, or “HVO”) involved in the military operations were 
told that this was the most appropriate solution and persons were thus transferred to 
Čelebići upon their capture. The majority of the prisoners were men.

A number of witnesses testified that, upon arrival at the prison-camp, they were 
lined up against a wall near the entrance and searched or made to hand over valuables. 
Several reported that they were severely beaten at that time by the soldiers and guards. 
The Trial Chamber found that an atmosphere of fear and intimidation prevailed at the 
prison-camp, inspired by the beatings meted out indiscriminately upon the prisoners’ 
arrest and their subsequent transfer to and arrival at the camp. Each of the former de-
tainees who testified before the Trial Chamber described acts of violence and cruelty 
which they themselves suffered or witnessed and many continue today to sustain the 
physical and psychological consequences of these experiences.

In the detention facilities, there was a great lack of ventilation and no blankets 
were provided to the prisoners, who slept as they were lined up on the concrete floor. 
Some of the detention blocks were made entirely of metal, it became extremely hot 
during the daytime but the prisoners were generally not allowed to leave their places.

12 Id., Article 97.
13  Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 12 August 1949, 75 UNTS 287 (“Geneva Convention 

IV”), Article 147.
14  Prosecutor v. Zejnil Delalić et al., Case No. IT-96-21-T, Judgement, 16 November 1998 (Čelebići Trial Judgement”); Prosecutor v. Zejnil 

Delalić et al., Case No. IT-96-21-A, Judgement, 20 February 2001 (Čelebići appeal Judgement”).
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With regard to Mr. Zdravko Mucić, the commander of the Čelebići prison-camp, 
the Trial Chamber made the following findings:

[…] [T]he Čelebići prison-camp was established to detain those Bosnian Serbs 
in the Konjic municipality whose loyalty to the State of Bosnia and Herze-
govina was in doubt. The solution to the perceived threat from those arrested 
during military operations by the Bosnian government forces […], was to keep 
them detained in the Čelebići prison-camp under the watchful eyes of Bosnian 
guards who would ensure that they would no longer constitute security risks 
or any danger to the State. The Trial Chamber has found that the facilities 
improvised in the Čelebići prison-camp were not satisfactory, being far from 
adequate for the number of detainees. Those who were responsible for the 
detention of the prisoners clearly did not consider the question of suitability of 
the facility, which was not used as a prison in times of peace. […]
The Trial Chamber has found that conditions of detention in the Čelebići pris-
on-camp were harsh and, indeed, inhuman. The feeding conditions were at 
starvation level, medical health and sanitary conditions were inadequate and 
indeed deplorable. The guards were hostile, and severe beatings, torture and 
humiliation of detainees were the norm. Some guards experimented punish-
ment methods on detainees, and the death of detainees was a common oc-
curence and not a surprise. No one appeared to care whether the detainees 
survived. […] 
[…] [Mr. Mucić] made no effort to prevent or punish those who mistreated 
the prisoners, or even to investigate specific incidents of mistreatment includ-
ing the death of detainees. Instead, there is evidence that he was never in the 
prison-camp at night, when mistreatment was most likely to occur. He was 
regularly away to visit his family, and remained absent for days in obvious 
neglect of his duty as commander and the fate of the vulnerable detainees. Ac-
cording to the evidence before the Trial Chamber, he was aware that detainees 
were being mistreated or even killed. […] 15

Mucić was found responsible for murder, torture, cruel treatment and other of-
fences in the camp under the doctrine of superior responsibility. This doctrine pro-
vides that an act committed by a subordinate does not relieve his superior of criminal 
responsibility if the superior knew or had reason to know that the subordinate was 
about to commit such acts or had done so, and the superior failed to take the necessary 
and reasonable measures to prevent such acts or to punish the perpetrators thereof.16 

15 Čelebići Trial Judgement, paras 1241-1243.
16 ICTY Statute, article 7(3).
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This mode of responsibility applies equally to members of the military and to civilians 
“to the extent that they exercise a degree of control over their subordinates which is 
similar to that of military commanders”.17 Accordingly, situations such as that which 
evolved at the Čelebići camp can be meaningfully dealt with by judicial bodies, recog-
nizing individual criminal responsibility of people who may not have directly “pulled 
the trigger” or beaten the detainees.

C) Torture
Torture is the most obvious, most widely discussed and possibly longest-standing, 

criminal treatment of prisoners during times of conflict. However, the crime of torture 
has only recently been applied and properly defined in international criminal law.

1. Prosecutor v. Furundžija
Anto Furundžija was found guilty on 10 December 1998 by the ICTY Trial Cham-

ber of torture and outrages upon personal dignity as violations of the laws or customs 
of war.18 Furundžija was the local commander of the so-called “Jokers” unit of HVO 
in the Vitez municipality in central Bosnia and Herzegovina. He was involved in a 
series of interrogations of detainees held by his unit in two rooms in a holiday cottage 
in Nadioci in May of 1993. Though he did not directly administer the acts of torture, 
Furundžija continued the interrogation while a subordinate soldier engaged in tortur-
ous activity and failed to stop further violations from occurring elsewhere in the holi-
day cottage. He was sentenced to ten years of imprisonment and granted early release 
after just over six and a half years.

The Furundžija case had a pivotal role in elaborating the concept of torture in in-
ternational humanitarian law. Though confident in the incontrovertibility of torture’s 
status as a war crime when committed in a time of armed conflict,19 the Trial Chamber 
noted that international humanitarian law at the time provided no clear definition on 
torture.20 The only precise definition of torture at that time was that provided in the 
Convention Against Torture 1984,21 a document of international human rights law, 
addressed to States and not to individuals. Though this definition had not been spe-
cifically adopted in the field of international humanitarian law, the Trial Chamber 
reasoned that it may be taken to have an “extra-conventional effect […] to the extent 
that the definition […] codifies, or contributes to developing or crystallising custom-
ary international law”.22

17  Čelebići Appeal Judgement, para. 197, citing Čelebići Trial Judgement, para. 378. In Bagilishema, the Appeals Chamber stated that “[t]he 
law imposes upon a superior a duty to prevent crimes […] A military commander, or a civilian superior, may therefore be held responsible 
if he fails to discharge his duties as a superior either by deliberately failing to perform them or by culpably or wilfully disregarding them”. 
Prosecutor v. Ignace Bagilishema, Case No. ICTR-95-1A-A, Judgement, 3 July 2002, para 35.

18  Prosecutor v. Anto Furundzija, Case No. IT-95-17, Judgement, 10 December 1998 (Furundzija Trial Judgement); see also Prosecutor v. 
Anto Furundzija, Case No. IT-95-17-A, Judgement, 21 July 2000 (Furundzija appeal Judgement).

19 Furundžija Trial Judgement, paras 139-158.
20 Furundžija Trial Judgement, para. 159.
21  Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 10 December 1984, 1465 UNTS 85 (“Con-

vention against Torture”).
22 Furundžija Trial Judgement, para. 160.
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The Trial Chamber determined that the definition provided in the Convention 
Against Torture had indeed had an extra-conventional effect in crystallising custom-
ary international law. However, it also deemed it appropriate to further elaborate the 
definition by spelling out some “specific elements that pertain to torture as considered 
from the specific viewpoint of international criminal law relating to armed conflicts”.23 
The Chamber followed the Convention Against Torture in defining torture as the in-
tentional infliction, by act or omission, of severe pain or suffering, whether physical 
or mental, for such purposes as obtaining from him or a third person information or a 
confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspect-
ed of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any 
reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted 
by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or 
other person acting in an official capacity. However, the Trial Chamber added that acts 
or omissions aimed at “humiliating” the victim or a third person would also qualify; 
required that the acts or omissions must be linked to an armed conflict; and expanded 
the group of potential perpetrators to include “de facto organ[s] of a State or any other 
authority-wielding entity”.24

The reasons for the link to an armed conflict and the expansion of the group of po-
tential perpetrators should be fairly clear. The reason the Trial Chamber provided for 
the inclusion of acts or omissions aimed at humiliating the victim is that the primary 
purpose of international humanitarian law – its core raison d’être – is the protection 
and safeguarding of human dignity.25 Deliberate humiliation directly violates that core 
value, and as such should be protected by international humanitarian law. The Appeals 
Chamber later upheld this definition of torture as a war crime26 and noted that the acts 
committed in Furundžija’s presence during the interrogation were clearly intimidating 
and humiliating to the victim.

2. Prosecutor v. Kunarac, Kovač and Vuković
Further elaboration of the ICTY’s jurisprudential approach to torture came in the 

2001 trial judgment in Prosecutor v. Kunarac, Kovač and Vuković.27 The three ac-
cused were found to have participated in a campaign of ethnic cleansing of Muslims 
by Bosnian Serb forces in the municipality of Foča, south eastern Bosnia, from early 
1992 up to about mid 1993. Muslim civilians were the target of that campaign, par-
ticularly Muslim women. The Bosnian Serb forces engaged in “expulsion by terror”, 
which involved the imprisonment and torture of Bosnian Muslim civilians. Kunarac 
and Vuković were each convicted of engaging in torture as part of this process of 

23 Furundžija Trial Judgement, para. 162.
24 Furundžija Trial Judgement, para. 162.
25 Furundžija Trial Judgement, para. 162.
26 Furundžija Appeal Judgement, para. 111.
27  Prosecutor v. Dragoljub Kunarac et al., Case No. IT-96-23, Judgement, 22 February 2001 (Kunarac et al. Trial Judgement); Prosecutor v. 

Dragoljub Kunarac et al., Case No. IT-96-23-A, Judgement, 12 June 2002 (Kunarac et al. appeal Jdugement).
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ethnic cleansing, with the former sentenced to 28 years imprisonment and the latter 
to 12 years.

The Trial Chamber in Kunarac, finding value in the Furundžija approach, recog-
nised that international humanitarian law and international human rights law had, in 
certain respects, “fused” over time.28 However, it sought to emphasise that while “hu-
man rights law is essentially born out of the abuses of the state over its citizens […] 
[h]umanitarian law aims at placing restraints on the conduct of warfare so as to dimin-
ish its effects on the victims of the hostilities”.29 One important consequence of this 
distinction, the Trial Chamber reasoned, is that “[i]ndividual criminal responsibility 
for violation of international humanitarian law does not depend on the participation 
of the state and, conversely, its participation in the commission of the offence is no 
defence to the perpetrator. Moreover, international humanitarian law purports to ap-
ply equally to and expressly bind all parties to the armed conflict whereas, in contrast, 
human rights law generally applies to only one party, namely the state involved, and 
its agents”.30

The Kunarac Trial Chamber expressed doubt as to the customary international 
law status of the requirement that the torturous act or omission be committed by or 
at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other 
person acting in an official capacity. It further questioned the range of illegitimate 
purposes pursuit of which would fall within the realm of torture, notably omitting the 
Furundžija “humiliation” purpose from its list of those purposes clearly covered by 
customary international law. On this issue, however, the Trial Chamber found that the 
illegitimate purpose need not be the sole or even predominating purpose of the act 
or omission. With respect to the “public official” requirement, and on the basis of a 
careful analysis of the interplay between human rights law and humanitarian law, the 
Trial Chamber held that humanitarian law could address acts of torture “regardless 
of an individual’s official status”,31 thus accepting the notion of  torture which is well 
established in international human rights law.32

3. Prosecutor v. Brđanin
The ICTY Appeals Chamber recently defended the Tribunal’s jurisprudential defi-

nition of torture in Prosecutor v. Brđanin in 2007.33 A leading political figure in the 
Autonomous Region of Krajina (ARK), Radoslav Brđanin was found to have aided 
and abetted the torture committed by Bosnian Serb forces in the context of armed at-
tacks of the Bosnian Serb forces on non-Serb towns, villages and areas from May until 
December of 1992, targeting, in particular, Bosnian Muslim and Bosnian Croat non-

28 Kunarac et al. Trial Judgement, para. 467.
29 Kunarac et al. Trial Judgement, para. 470.
30 Kunarac et al. Trial Judgement, para. 470.
31 Kunarac et al. Trial Judgement, para. 489.
32  Article 7, International Covenant on Civil and Political Rights and Human Rights Committee’s General Comment 20(44), par. 2.
33  Prosecutor v. Radoslav Brđanin, Case No. IT-99-36, Judgement, 1 September 2004 (Brđanin Trial Judgement); Prosecutor v. Radoslav 

Brđanin, Case No. IT-99-36-A, Judgement, 3 April 2007 (Brđanin appeal Judgement).
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combatants. For these and other crimes Brđanin was sentenced by the Trial Chamber 
to 32 years in prison (reduced to 30 years on appeal).

Brđanin claimed that the law had evolved since the 1990s, and now the amount of 
harm that must be caused for an act or omission to qualify as torture is significantly 
higher than that allowed by the Furundžija and Kunarac definitions. Quoting the well-
known “Bybee Memorandum”,34 he asserted that “[p]hysical pain amounting to tor-
ture must be equivalent in intensity to the pain accompanying serious physical injury, 
such as organ failure, impairment of bodily function, or even death”.35 This would 
clearly be more than the “severe pain or suffering” traditionally required by custom-
ary international law and would make it much harder for prosecuting authorities to 
prove the existence of torture in specific cases.

Noting first that the Tribunal has consistently relied on the level of pain provided 
for in the Convention Against Torture; second, that Brđanin cited only one authority 
in support of his higher standard; third, that that authority had since been withdrawn 
and replaced by a memorandum (the “Levin Memorandum”) that denied the specific 
claim upon which Brđanin relied; fourth, that the legislative history of the Convention 
shows that the drafters of the Convention Against Torture clearly sought to distinguish 
severe pain and suffering from the higher threshold of extreme pain and suffering; 
and, fifth, that other authorities such as the European Court of Human Rights have 
also endorsed the definition provided in the Convention Against Torture, the Appeals 
Chamber rejected Brđanin’s appeal and affirmed the Tribunal’s existing standard.36 
Interestingly, the Appeals Chamber specifically found that “No matter how power-
ful or influential a country is, its practice does not automatically become customary 
international law”.37

Thus, over multiple judgments and with concerted deliberative effort, the ICTY 
has contributed significant value to international criminal jurisprudence through hon-
ing in on a concrete definition of torture under international humanitarian law.

D) Rape
The Furundžija and Kunarac cases also played a critical role in clarifying the 

meaning of rape for the purposes of international criminal law. Furundžija was found 
responsible for the war crime of rape and all three accused in Kunarac were convicted 
of participating in rape as a war crime and a crime against humanity during their 
campaign of ethnic cleansing. Rape had been inadequately defined before these cases 
in international humanitarian law, despite the clear attempts at its prohibition made in 
the past.38 In contrast to torture, rape had no accepted definition in human rights upon 
which the Tribunal could rely.

34  This memorandum was prepared by the US Department of Justice and dealt with concerns held by the CIA regarding conduct at Guan-
tanamo Bay. It was delivered on 1 August 2002 by Assistant Attorney General Jay Bybee to Alberto Gonzales, Advisor to then President 
George Bush. See further Philippe Sands, Torture Team (2008).

35 Brđanin Appeal Judgement, para. 244.
36 Brđanin Appeal Judgement, para. 252.
37 Brđanin Appeal Judgement, para. 247.
38 Furundžija Trial Judgement, para. 174.
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1. Prosecutor v. Furundžija
The Trial Chamber in Furundžija held that in the absence of a clear definition in 

international treaty or customary law, to define the concept in a way that would not vi-
olate nullum crimen sine lege stricta (i.e., the principle of legality) the Tribunal would 
have to look for the “principles ofcriminal law common to the major legal systems of 
the world”.39 After performing such an assessment, the Trial Chamber determined that 
the actus reus of rape is the sexual penetration, however slight: (a) of the vagina or 
anus of the victim by the penis of the perpetrator or any other object used by the per-
petrator; or (b) of the mouth of the victim by the penis of the perpetrator; by coercion 
or force or threat of force against the victim or a third person.40

2. Prosecutor v. Kunarac, Kovač, and Vuković
The Kunarac Trial Chamber subsequently adapted this definition as it found the defini-

tion to be too narrow for international law.41 Specifically, the Trial Chamber reasoned:

In stating that the relevant act of sexual penetration will constitute rape only 
if accompanied by coercion or force or threat of force against the victim or a 
third person, the Furundžija definition does not refer to other factors which 
would render an act of sexual penetration non-consensual or non-voluntary 
on the part of the victim. […]

The matters identified in the Furundžija definition – force, threat of force or 
coercion – are certainly the relevant considerations in many legal systems but 
the full range of provisions referred to in that judgement suggest that the true 
common denominator which unifies the various systems may be a wider or 
more basic principle of penalising violations of sexual autonomy.42

Of course “the absence of genuine and freely given consent or voluntary partici-
pation may be evidenced by the presence of the various factors specified […] such 
as force, threats of force, or taking advantage of a person who is unable to resist”.43 
However, the key point is that the violation of autonomy and absence of consent lies at 
the core of the crime. Given the expansive interpretation of coercion in the Furundžija 
judgment, the Kunarac Trial Chamber considered this to be a clarification of the law 
rather than a substantive modification.44

39 Furundžija Trial Judgement, para. 177.
40 Furundžija Trial Judgement, para. 185.
41 Kunarac et al. Trial Judgement, para. 438.
42 Kunarac et al. Trial Judgement, paras 438, 440.
43 Kunarac et al. Trial Judgement, para. 458.
44  In addition, the Trial Chamber noted that Rule 96 of the Tribunal’s Rules of Procedure and Evidence provide that consent is a defence 

against a rape charge. In holding that consent was an element of the offence, the Chamber reasoned that Rule 96 of the Rules uses the term 
“defence” in Rule 96 in a non-technical sense. Rather than changing the definition of the crime by turning an element into a defence, which 
the Rules of Procedure cannot do, Rule 96 simply defines the circumstances under which evidence of consent will be admissible. Thus, the 
Trial Chamber reasoned, the role of non-consent as an element of the crime of rape was compatible with Rule 96’s assignment of consent 
as a defence.

Fausto Pocar.indd   20 18/06/2009   21:09:31



Violence on Civilians and Prisoners of War in the Jurisprudence of International 
Criminal Tribunals 

21

The appeals Chamber in Kunarac clarified the Trial Chamber’s ruling by hold-
ing that non-consent could be proved with reference to circumstances and context 
rather than needing to be proven in its own right. The idea here is not that consent is 
irrelevant, but rather that that there is a “need to presume non-consent here”.45 In the 
case under consideration, the three accused were convicted of raping women held 
in de facto military headquarters, detention centres, and apartments maintained as 
soldiers’ residences. The Appeals Chamber held that “[s]uch detentions amount to cir-
cumstances that were so coercive as to negate any possibility of consent”.46 This has 
important implications for rape in the context of the treatment of prisoners, because 
the logical implication of the Kunarac jurisprudence is that war-time detainees are 
unable to consent to sexual interaction with their captors, such that rape is presumed 
whenever any such interaction occurs.

3. Prosecutor v. Gacumbitsi
since Kunarac, the jurisprudential definition of rape under international humani-

tarian law has been further honed by the ICTR Appeals Chamber in Prosecutor v. 
Gacumbitsi.47 Sylvestre Gacumbitsi was the bourgmestre of rusumo commune in 
Rwanda during the genocide in 1994. For his role in orchestrating the atrocities in that 
area, the Trial Chamber found him guilty of genocide, including instigating genocide 
via rape as a weapon of terror, and the crimes against humanity of extermination and 
rape. Gacumbitsi was sentenced to 30 years of imprisonment.

The Prosecutor argued that non-consent of the victim and the perpetrator’s knowl-
edge thereof were not elements of the offence of rape to be proved by the Prosecution. 
Instead the Prosecutor argued that, as stated in Rule 96 cited before, which regulates 
the presentation of rape testimony, consent should be considered an affirmative de-
fence that must be supported by credible evidence introduced by the accused. Under 
such an understanding, consent would not be an element of the crime. The Prosecu-
tion’s essential argument was that rape should be viewed in the same way as other 
violations of international criminal law, such as torture or enslavement, for which 
the Prosecution is not required to establish the absence of consent. The Prosecution 
emphasised that the crime of rape only falls within the Tribunal’s jurisdiction when it 
occurs in the context of genocide, armed conflict or a widespread or systematic attack 
against a civilian population. As these are circumstances in which consent is impossi-

  Rule 96 of the Rules reads: 
  “In cases of sexual assault: 
  (I) no corroboration of the victim’s testimony shall be required;
  (II) consent shall not be allowed as a defence if the victim
  (a) has been subjected to or threatened with or has had reason to fear violence, duress, detention or psychological oppression, or
  (b) reasonably believed that if the victim did not submit, another might be so subjected, threatened or put in fear;
  (III)  before evidence of the victim’s consent is admitted, the accused shall satisfy the Trial Chamber in camera that the evidence 

is relevant and credible;
  (IV) prior sexual conduct of the victim shall not be admitted in evidence.”
45 Kunarac Appeal Judgement, para. 131 (emphasis added).
46 Kunarac Appeal Judgement, para. 132.
47 Case No. ICTR-2001-64-A, Judgement, 7 July 2006 (“Gacumbitsi appeal Judgement”).
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ble, the Prosecution argued that it does not make sense to require proof of non-consent 
as an element of the crime. 

The Appeals Chamber considered: first, whether non-consent and the knowledge 
thereof are elements of the crime of rape, or whether consent instead constituted an 
affirmative defence; and second, the manner of proving these elements, assuming 
that they were essential elements. On the first issue it followed the reasoning of the 
Kunarac Trial Chamber, considering non-consent to be an element of the crime and 
dismissing concerns of inconsistency with Rule 96.48 With respect to the second, the 
Appeals Chamber aligned with the Kunarac Appeals Chamber, holding that “the 
Trial Chamber is free to infer non-consent from the background circumstances, such 
as an ongoing genocide campaign or the detention of the victim”.49 It noted that this 
was precisely the route taken by the Gacumbitsi Trial Chamber.

With respect to Rule 96 of the Rules, the Appeals Chamber ruled that under 
the circumstances defined as appropriate by the rules, the accused might raise 
reasonable doubt by introducing evidence that the victim specifically consented. 
Pursuant to Rule 96(ii), however, such evidence is inadmissible if the victim: “(a) 
Has been subjected to or threatened with or has had reason to fear violence, du-
ress, detention or psychological oppression; or (b) Reasonably believed that if the 
victim did not submit, another might be so subjected, threatened or put in fear.”50 
Moreover, the Appeals Chamber ruled that, even if it were to admit such evidence, 
a Trial Chamber would be free to disregard it if it concludes that under the circum-
stances the consent given was not genuinely voluntary. Similarly, with respect to 
the Accused’s knowledge of the absence of consent, the Appeals Chamber held 
that the Prosecution would provide sufficient showing if it could demonstrate that 
no reasonable individual could presume consent under the coercive circumstances 
in question.

Together, then, the ICTR and ICTY have contributed to a clear and firm definition 
of rape under international humanitarian law.

3. Using civilians and prisoners for warfare 

A) Trench digging

1. Prosecutor v. Blaškić
Trench-digging for a military purpose is one of the more obscure forms of criminal 

treatment of prisoners. In Prosecutor v. Blaškić, the ICTY considered crimes alleged to 
have occurred during the conflict between the HVO and the Bosnian Muslim Army in the 
Lašva Valley region of Central Bosnia in the period from May 1992 until January 1994. 

48 Gacumbitsi Appeal Judgement, paras 153-154.
49 Gacumbitsi Appeal Judgement, para. 155.
50 Gacumbitsi Appeal Judgement, para. 156.
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Tihomir Blaškić was a General, the Commander of the HVO Armed Forces in Central 
Bosnia at the time. Five of the twenty counts on which he was indicted concerned crimes 
relating to the detention of non-combatant Bosnian Muslims, both civilians and prisoners 
of war, who were detained in Vitez in central Bosnia during the conflict.

The Trial Chamber found that Blaškić “ordered the use of detainees to dig trench-
es, including under dangerous conditions at the front”.51 Trench-digging at the front 
lines, the Trial Chamber found (without opposition from the Accused), is in direct 
contravention of Common Article 3 of the Geneva Conventions.52 Blaškić ordered the 
trench-digging away from the front-lines in a context in which he knowingly took the 
risk that his soldiers might commit violent acts against vulnerable detainees.

The Appeals Chamber considered whether compelling detainees to dig trenches of 
a military character is per se illegal because it necessarily constitutes cruel treatment 
in breach of common Article 3 of the Geneva Conventions. On this specific issue 
of digging trenches of a military character, the Appeals Chamber upheld the Trial 
Chamber’s conviction. This holding was based on the notion that “the treatment of 
non-combatant detainees may be considered cruel where, together with the other req-
uisite elements, that treatment causes serious mental or physical suffering or injury or 
constitutes a serious attack on human dignity”.53 This standard is met with respect to 
digging trenches of a military character, the Appeals Chamber reasoned, because “the 
use of persons taking no active part in hostilities to prepare military fortifications for 
use in operations and against the forces with whom those persons identify or sympa-
thise is a serious attack on human dignity and causes serious mental (and depending 
on the circumstances physical) suffering or injury. Any order to compel protected 
persons to dig trenches or to prepare other forms of military installations, in particular 
when such persons are ordered to do so against their own forces in an armed conflict, 
constitutes cruel treatment”.54  

With respect to the digging of non-military trenches, the Appeals Chamber over-
turned the Trial Chamber, finding that the use of forced labour is not always unlawful, 
and that ordering the digging of non-military trenches is not in itself a violation of any 
of the crimes within the Tribunal’s jurisdiction. The Trial Chamber’s conviction with 
respect to behind-the-lines trench digging appears to have been based on the mistreat-
ment that was likely to occur in the process of that forced labour, but the Appeals 
Chamber rejected that finding as there was insufficient evidence to show that Blaškić 
had sufficient mens rea.

2. Prosecutor v. Naletilić and Martinović
The ICTY further elaborated its jurisprudence with respect to trench digging 

in Prosecutor v. Naletilić and Martinović. Mladen Naletilić was the commander 
of the Bosnian Croat “Kažnjenička Bojna” (Convicts’ Battalion, “KB”), a 200 

51 Blaškić Trial Judgement, para. 738.
52 Blaškić Trial Judgement, para. 737.
53 Blaškić Appeal Judgement, para. 597.
54 Blaškić Appeal Judgement, para. 597.
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to 300-strong body of soldiers based around Mostar in south-eastern Bosnia and 
Herzegovina during a campaign of ethnic cleansing against Bosnian Muslims in 
the region. Vinko Martinović was a subordinate of Naletilić, and the commander 
of a unit of the Convicts’ Battalion. Each was convicted of severe prisoner abuse 
against Bosnian Muslim prisoners of war and civilian detainees, among other 
crimes.

One of the offences for which Martinović was charged was forcing Bosnian 
Muslim detainees to dig trenches and build defences near the confrontation line 
in the positions of the KB or other forces associated with the HVO. In so doing he 
often placed the detainees in direct exposure to fire from the other side of the front-
line, though there was no evidence that any detainees died as a result.55 The Trial 
Chamber found that “compelling prisoners of war to perform these forms of labour 
is patently prohibited under Geneva Convention III, and in particular under Articles 
50 and 52 of the said Convention, which respectively prohibit work of “military 
character or purpose”, and “unhealthy or dangerous labour”. The labour may there-
fore only have been lawful if the prisoners consented to perform it.56 Because the 
performance of work with a “military character or purpose” need not be on the front 
lines, the Trial Chamber also found that the forced digging of a trench away from 
the front lines (and without the related danger) was also in violation of Article 50 of 
Geneva Convention III. 

It is worth noting that the Trial Chamber in Blaškić was unable to rely specifically 
on Articles 50 and 52 of Geneva Convention III, despite referencing them, because 
the indictment had not incorporated them into the charges against the Accused. Thus, 
while the Blaškić judgment found trench-digging on the front lines to be cruel treat-
ment under common Article 3, the Naletilić Trial Chamber was able to take the more 
direct route of finding such forced labour to be in contravention of Articles 50 and 52 
of Geneva Convention III.

Interestingly, there is a parallel with the Tribunal’s jurisprudence with respect to 
rape here. Just as non-consent is an element in the Tribunal’s definition of the crime of 
rape, so is non-consent an element in the prohibition of unhealthy or dangerous labour 
or labour of a military character or purpose. And, just as the Appeals Chamber con-
sidered with respect to rape in the Kunarac and Gacumbitsi cases, the Naletilić Trial 
Chamber found that non-consent could be demonstrated by context and circumstance. 
Specifically the Trial Chamber held that “[i]n the absence of direct evidence that the 
prisoners were forced to work, the Chamber is satisfied that the circumstances under 
which the detainees were put and the nature of the labour interfered with their capacity 
to make a real choice. [. . . Indeed, even,] [t]he nature of the work itself is [. . .] indica-
tive of the fact that the prisoners did not have a real choice”.57

55 Naletilić Trial Judgement, para. 267.
56 Naletilić Trial Judgement, para. 269.
57 Naletilić Trial Judgement, para. 270.
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Beyond the charges of unhealthy or dangerous labour and labour of a military 
character or purpose, the Trial Chamber held that, with respect to the labour on the 
front-line trench “the injuries sustained by some of the prisoners in the course of their 
work caused serious mental harm or physical suffering or injury and that therefore 
the charges of inhumane acts, inhuman treatment and cruel treatment under Articles 
5(i), Article 2(b) and Article 3 of the Statute [i.e., crimes against humanity and war 
crimes] are proven”.58 Because it was not proven that the detainees were killed as a 
direct result of their labour, the Chamber did not convict on “the charges of murder 
and wilful killing”.59

The Naletilić Trial Chamber also heard charges against Naletilić that he had or-
dered detainees to dig an irrigation trench at his personal villa. Due to contradictory 
evidence with respect to the precise nature and function of the ditch, the Trial Cham-
ber did not find that the digging of the trench was for personal purposes. However, it 
did find that, whichever testimony was correct, the trench had no military character or 
purpose. Moreover, consonant with the Appeals Chamber in Blaškić, the Trial Cham-
ber held that “[t]he digging of a trench constitutes labour that prisoners of war may be 
compelled to perform under Article 50 of Geneva Convention III, if it has no military 
character or purpose”.60 Nonetheless, the Trial Chamber found the forced digging of 
the villa trench to be unlawful labour within the meaning Geneva Convention III, 
because the conditions in which the labour was performed did not comply with the re-
quired applicable standards. Specifically, the conditions were described as “extremely 
difficult, with very little food or water,” the work “very arduous,” the weather “very 
hot”. Moreover the detainees had to work from dawn until dusk and were forced to 
dig with their hands and there was no evidence that they were compensated for their 
labour.61 As the Appeals Chamber noted, because the issue with respect to this trench 
digging was the way in which it was conducted rather than the end to which it strived, 
had the Trial Chamber in fact found that the trench was indeed dug in order to supply 
Naletilić’s house with water, it would have reached the same ultimate holding.62

Thus, through its analysis of trench-digging, ICTY jurisprudence has clearly de-
fined when the concern over forced labour focuses on the nature of the conditions and 
when it focuses on the aim towards which the labour is directed.

B) Human shields

1. Prosecutor v. Blaškić
In addition to being charged with the criminal mistreatment of detainees in the 

form of forced trench-digging, Blaškić was also charged with using detainees as hu-
man shields. The Trial Chamber in that case found that the civilian villagers of Gaćice 
58 Naletilić Trial Judgement, para. 271.
59 Naletilić Trial Judgement, para. 271.
60 Naletilić Trial Judgement, para. 322.
61 Naletilić Trial Judgement, paras 323-325.
62 Naletilić Appeal Judgement, fn. 684.

Fausto Pocar.indd   25 18/06/2009   21:09:32



26 IV ANUÁRIO BRASILEIRO DE DIREITO INTERNACIONAL | V. 2

were used as human shields to protect the HVO headquarters in the Hotel Vitez on 
the 20th of April 1993, inflicting considerable mental suffering on those involved. The 
Appeals Chamber confirmed that finding, and held that the use of prisoners of war 
or civilian detainees as human shields is prohibited by the provisions of the Geneva 
Conventions, and may constitute inhuman or cruel treatment under Articles 2 and 3 of 
the Statute respectively where the other elements of these crimes are met.

In response to the accused’s argument that causing the detainees to sit in front of 
the hotel did not, on its own, constitute cruel or inhuman treatment given that there is 
no evidence that it caused serious mental or physical suffering,63 the appeals Chamber 
further clarified that using protected detainees as human shields constitutes a viola-
tion of the provisions of the Geneva Conventions regardless of whether those human 
shields were actually attacked or harmed.64 Indeed, the Appeals Chamber found, the 
prohibition is designed to protect detainees from being exposed to the risk of harm, 
and not only to the harm itself.65

2. Prosecutor v. Galić
The Trial and appeals Chambers in Prosecutor v. Galić examined the issue of hu-

man shields from the opposite perspective; namely that of the attacker against whom 
the human shields are erected. Stanislav Galić was the Commander of the Sarajevo 
Romanija Corps of the Bosnian Serb Army (VRS), based around Sarajevo, Bosnia 
and Herzegovina. He was convicted of acts of violence the primary purpose of which 
was to spread terror among the civilian population, a crime that the Appeals Chamber 
considered to be customary international law derived from Article 51 of Additional 
Protocol I.

Galić had appealed his Trial Chamber conviction by arguing that the issue of col-
lateral damage was not examined in his original trial. One of the specific issues Galić 
claimed the Trial Chamber neglected to consider was the use of human shields by 
his adversaries, with the consequence that the civilian casualties from the attacks he 
launched were increased by the actions of the other side.

The Appeals Chamber rejected that claim, noting that the Trial Chamber had cor-
rectly noted that while “the parties to a conflict are under an obligation to remove 
civilians, to the maximum extent feasible from the vicinity of military objectives and 
to avoid locating military objectives within or near densely populated areas, [. . .] the 
failure of a party to abide by this obligation does not relieve the attacking side of its 
duty to abide by the principles of distinction and proportionality when launching an 
attack”.66 

Indeed, the Trial Chamber further held that the prohibition in Article 51(2) of Ad-
ditional Protocol I to the Geneva Conventions against targeting civilians or civilian 

63 Blaškić Appellant’s Brief, pp. 110-111.
64 Blaškić Appeal Judgement, para. 654.
65 Blaškić Appeal Judgement, para. 654
66 Galić Appeal Judgement, para. 194; Trial Judgement, para. 61.
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property is not a rule from which one can derogate by invoking military necessity.67 In 
other words, “[t]he prohibition against attacking civilians stems from a fundamental 
principle of international humanitarian law, the principle of distinction, which obliges 
warring parties to distinguish at all times between the civilian population and combat-
ants and between civilian objects and military objectives and accordingly to direct 
their operations only against military objectives”.68 The Trial Chamber held that the 
perpetrator who recklessly attacks civilians acts “willfully,” and determined that for 
the mens rea recognised by Additional Protocol I to be proven, the Prosecution must 
show that the perpetrator was aware or should have been aware of the civilian status 
of the persons attacked. In case of doubt as to the status of a person, that person shall 
be considered to be a civilian.69 Given these features of the Trial Chamber judgment, 
it appears quite clear that recklessly attacking a target protected by a human shield is 
a violation of Additional Protocol I, even though the adversary has also violated the 
laws of war by placing the civilians in harms way in the first place.

C) Child soldiers

1. Prosecutor v. Norman
Child soldiering is probably a relatively old phenomenon, which has however only 

recently been adjudicated at the international level. The first landmark decision on this 
issue was that of the Appeals Chamber of the SCSL in an interlocutory decision in 
Prosecutor v. Norman.

Sam Hinga Norman was a Sierra Leonean politician who, after the military coup in 
June 1997, founded the Civil Defence Forces (“CDF”) militia with a view to re-taking 
Freetown and the country from the Armed Forces Revolutionary Council (“AFRC”) 
and the Revolutionary United Front (“RUF”) who had formed a military junta to-
gether after overthrowing the government in May 1997. In February 1998 the junta 
was driven out of Freetown by the CDF and a coalition of various “peace-keeping” 
troops. During the war, however Norman was alleged to have orchestrated numerous 
atrocities and grave international crimes. After the civil war ended, he was indicted 
by the SCSL and charged with war crimes and crimes against humanity, including the 
recruitment of child soldiers.

On 31 May 2004, the SCSL Appeals Chamber handed down a landmark decision 
on Norman’s interlocutory appeal challenging the jurisdiction of the Special Court to 
rule on the crime of recruiting child soldiers. Citing international treaties including 
the Geneva Convention IV, the two Additional Protocols of 1977, the 1989 Conven-
tion on the Rights of the Child,70 and the 1992 African Charter,71 as well as indicia 

67 Galić Trial Judgement, para. 44.
68 Galić Trial Judgement, para. 45.
69 Galić Trial Judgement, paras 54-55.
70  Convention on the Rights of the Child, adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly on 20 November 

1989, U.N. Doc. A/RES/44/25 (1989) and entered into force on 2 September 1990.
71  African [Banjul] Charter on Human and Peoples’ Rights, adopted 27 June 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5 and entered into force 

on 21 October 1986.
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of customary international law (such as overwhelming state practice in domestic law 
and in signing and ratifying the aforementioned treaties), the Appeals Chamber held 
that there is “compelling evidence that the conventional norm [against the recruitment 
of child soldiers] entered customary international law well before 1996”.72 It further 
referenced the Rome Statute of the International Criminal Court (“ICC”), which ul-
timately used an almost identical formulation to prohibit child soldier-recruitment to 
that enshrined in Article 4(c) of the Special Court for Sierra Leone. That provision 
prohibits as a serious violation of international humanitarian law, the “[c]onscripting 
or enlisting children under the age of 15 years into armed forces or groups or using 
them to participate actively in hostilities”.73

Despite a strong dissenting opinion from Justice Robertson,74 in which the inclu-
sion of “enlisting” alongside “conscripting” and “using” was passionately questioned, 
the appeals Chamber held that the provision enshrined in the special Court’s statute 
was a proper reflection of customary international law by 1996, and that – as such – 
the Special Court’s jurisdiction to adjudicate cases with respect to that provision did 
not violate any nullum crimen norms. Robertson had argued that he could not “find 
that by 1996 the rule against enlistment of child soldiers had passed beyond a gen-
eral rule of international humanitarian law”75 into a crime against which individuals 
might be judged. He claimed that “There was undoubtedly an obligation on states and 
on belligerent parties to avoid the enlistment of children” but that this did not imply 
a criminal provision against individuals engaging in such enlistment.76 His concern 
was that, while “conscripting” implies compulsion, and “using” involves putting the 
subject’s life directly at risk in combat, “enlisting” “merely means accepting and en-
rolling them when they volunteer” – a practice that he did not take to be criminally 
illegal at the international level in 1996. In this battle, however, he lost, as the Appeals 
Chamber held that the provision prohibiting the conscription, enlistment, or use of 
child soldiers was valid customary international criminal law in 1996.

2. The AFRC Case
On 20 June 2007, the Special Court for Sierra Leone handed down the first con-

victions by a UN-backed tribunal for the crime of recruiting and using child soldiers. 
In the AFRC Case, Alex Tamba Brima, Ibrahim Bazzy Kamara and Santigie Borbor 
Kanu, all leaders of the aFrC, were indicted and charged with a range of war crimes 
and crimes against humanity, including the recruitment of child soldiers. In 1998, after 
having been ousted from power by the CDF and international peace-keeping forces, 
AFRC rebels wreaked a trail of violence across the country – attacking and plunder-
ing villages, mutilating and killing civilians, abducting children to use as soldiers, and 

72 Prosecutor v. Norman, Case No. SCSL-2004-14-AR72(E), 31 May 2004, para. 20.
73 Statute of the Special Court for Sierra Leone, Art. 4(c).
74 Prosecutor v. Norman, Case No. SCSL-2004-14-AR72(E), 31 May 2004 (Robertson, J., Dissenting).
75 Prosecutor v. Norman, Case No. SCSL-2004-14-AR72(E), 31 May 2004 (Robertson, J., Dissenting), para. 32.
76 Prosecutor v. Norman, Case No. SCSL-2004-14-AR72(E), 31 May 2004 (Robertson, J., Dissenting), para. 32.
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raping women. For our purposes, the primary focus is the abduction of child prisoners 
who quickly became child soldiers.

The primary contributions of the AFRC Case to the discussion on international 
crimes appear to be as follows. First, the Trial Chamber reaffirmed the Norman deci-
sion’s conclusion that the minimum age of 15 years for participation in military activ-
ity had attained the status of customary international law and was “not contingent on 
domestic practice in one given country”.77 Thus the fact that previous Sierra Leonean 
governments may have used children under the age of 15 in combat operations could 
not, under international law, excuse the actions of the AFRC defendants.

Second, the Trial Chamber appeared to give a fairly extensive interpretation of the 
meaning of “using [child soldiers] to participate actively in hostilities”. On this mat-
ter, the Trial Chamber found that the “use of children to participate actively in hostili-
ties is not limited to participation in combat. [. . .] Any labour or support that gives 
effect to, or helps maintain, operations in a conflict constitutes active participation”.78 
Indeed, neither of the two former child soldiers whose evidence was represented in 
the Trial Chamber’s final judgment appear to have played a substantial role in actual 
combat. Instead, they were largely used as labourers, performing auxiliary activities 
such as carrying the personal belongings of troops and cooking. While their labour no 
doubt facilitated the AFRC’s military efforts, they were not ostensibly engaged heav-
ily in those efforts themselves. 

On the one hand this definition has the benefit of facilitating the Prosecution of 
those engaged in child abduction and (for all intents and purposes) child slavery. On 
the other hand, however, this benefit comes at a cost. As it has been noted, “one in-
escapable danger of enlarging the group of potential child soldiers by such a broad 
definition of ‘using child soldiers to participate actively in hostilities’ would be that 
these children would then be considered participants in armed conflict or combatants, 
as opposed to civilians, which reduces their level of protection under the Geneva 
Conventions”.79 Both the SCSL and the ICC will continue to develop the jurispru-
dence on child soldiering in the coming years.

4. Conclusion

Following the historic precedent set by the Nuremburg and Tokyo trials, the ICTY 
and the ICTR have sought to combat impunity and impose personal accountability on 
perpetrators of war crimes, genocide and crimes against humanity under international 
law. This standard has been followed by the SCSL and other internationally-backed 
tribunals, such as the State Court of Bosnia and Herzegovina, and was the basis for 
the establishment of the ICC. Arguably, one of the most important achievements of 
these institutions has been that of developing and effectively enforcing an entire body 

77 Prosecutor v. Brima, Kamara, and Kanu, SCSL-04-16-T, Judgement, 20 June 2007 (AFRC Judgement), paras 731-732, 1251.
78 AFRC Judgement, para. 1266.
79 N. Guibert and T. Blumenstock, “The First Judgement of the Special Court for Sierra Leone: A Missed Opportunity?” (2007) 6 The Law and 
Practice of International Courts and Tribunals 367, 381.
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of international humanitarian law governing conflict situations put into place in the 
past decades. In fact, when the ICTY first commenced its judicial activities, there was 
little international jurisprudence available. Some guidance was provided by the inter-
pretation of the fourth Hague Convention respecting the Laws and Customs of War 
on Land and its Regulations as well as the International Military Tribunal’s Charter 
during the Nuremburg trials. 

However, in many instances, the ad hoc Tribunals have had to discuss the ele-
ments of a number of crimes under customary international law, often providing a 
detailed and focused examination of the law’s formation and development80 Conse-
quently, they have made significant strides in clarifying the scope and interpretation 
of fundamental concepts and norms of international criminal law. This rich body of 
jurisprudence, which is not only substantive but also relates to the procedural rules 
applicable to this type of criminal proceedings, will be indispensable for the future 
enforcement of international humanitarian law in other jurisdictions, both domestic 
and international. It is now commonplace to consider that, after crimes are committed 
during an armed conflict or in other exceptional circumstances, justice should prevail 
and perpetrators should be brought to justice. This is however a novel understanding, 
and a welcome development, of the relevance of international law – never before in 
the course of human history had a shared understanding emerged that such a policy is 
not only morally justified but also useful to prevent further crimes.

80  T. Meron, “The Continuing Role of Custom in the Formation of International Humanitarian Law” (1996) 90 AJIL 238; T. Meron, “Reflec-
tions on the Prosecution of War Crimes by International Tribunals” (2006) 1000 AJIL 551.
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How the Judges of the Appellate Body Form Their Opinion and 
its Reflection on the Implementation of the Reports of the WTO 
Dispute Settlement Body

MaRIa De LOuRDeS aLBeRTInI QuagLIa1

“Agents are inseparable from social structures in the sense that their action is possible only in 
virtue of those structures, and social structures cannot have causal significance except insofar as they 
are instantiated by agents. Social action, then, is “co-determinated” by the properties of both agents 
and social structures.”

(Alexander Wendt)

Resumo

Este artigo busca discutir o problema de como os juízes do Órgão de Apelação da 
OMC formam seus convencimentos acerca dos casos em julgamento. O artigo não tem 
a pretensão de esgotar o tema, mas somente levantar o debate sobre a possibilidade 
de se analisar o comportamento desses juízes através da aplicação de uma mistura 
de teoria - o construtivismo – com a visão mais tradicional do tema que considera 
a função do órgão como um exercício de aplicação exclusiva dos procedimentos 
contidos no Entendimento de Solução de Controvérsias e do Direito da OMC Alguns 
casos práticos também serão usados como complemento da nossa argumentação. 

Abstract

This article tries to raise a discussion about the problem of how Appellate Body 
judges reach their understandings about their cases. The proposal in this article is not 
to try to explain fully, but just to initiate a debate about the possibility of analyzing 
their behavior applying a mix of theory - constructivism – and the traditional view 
which considers the function of the body an exercise of the application of the Dispute 
Settlement Understanding procedures and the law of the WTO. Some case arguments 
to complement the main purpose of the article are also used.

1 - Introduction

A major debate concerning the Dispute Settlement Body of the WTO refers to 
the stage relative to the compliance with its decisions. The question of whether the 
member is subject because of the rules and decisions of the Dispute Settlement 
1  Teacher of International Law at the Catholic University of Minas Gerais. Teacher Fellow at Università Commerciale Luigi Bocconi of Milan 

in Italy. Phd Student in Diritto Internazionale dell’Economia at  Università Commerciale Luigi Bocconi de Milão – Italy. Phd student in 
Public Law at the Catholic University of Minas Gerais. Masters in Law ( International and Community Law) at the Catholic University of 
Minas Gerais. Specialist in International Relations at the Catholic University of Minas Gerais.
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Body of the WTO, while the organization is composed of sovereign states, the 
enforcement of the Authority not deriving from a coercive sovereign power that 
overrides its members, deserves further consideration which is to be undertaken in 
this article, without the pretension of exhausting it, perhaps tackling it from a new 
angle that might contribute to a better understanding of the behavior of the Member 
States in relation to that jurisdiction’s international trade. Thus, we start from the 
assumption that the decisions issued by the Appellate Body (hereinafter referred 
to as AB) are built up from a process of innovation, domestic and international 
publicizing, political selection and establishing an effective institutionalization, that 
creates an intersubjective understanding on which are based the interests, practices 
and behavior of governments and other players in the system. Accordingly, and 
using the statistics that demonstrate that in most cases judged by the DSB, the WTO 
Member States comply with its decisions, we conclude that these decisions are part 
of a process built up from negotiations in which all interests, desires and values 
were discussed and agreed at a forum for negotiation, from the interaction of agents 
(direct: States, and indirect: those in the domestic context in some way involved in 
the construction of the foreign trade of the State) and from the rules of the structure 
embodied in the DSU. 

A series of cases shows that this hypothesis is true. We will see throughout the 
article that the arguments presented during the process, mainly during the phase 
of formation of conviction of the Judges, members of the Appellate Body occur 
due to a cognitive process and built up between the litigant parties, third parties 
and judges, that is the decisions of the Appellate Body are irrefutable evidence 
that the parties implemented or will implement their decisions because they are the 
non-coercive result of the broad debate that opens the panel and is consolidated 
in the oral hearings of the body. Indeed, the judges arrive at their opinion from 
exhaustive rounds of questions to the disputing parties that, basically, want to know 
from both parties why the WTO rules, taken as arguments opposed, must be applied 
in each case at trial. The parties, in turn, should have the expertise to respond in a 
convincing way so that their arguments are more valid. This is nothing more than 
the formation of knowledge from maieutics, or the Socratic method. Accordingly, 
it is the high level of legitimacy of AB decisions that demonstrates the high degree 
of compliance with them. 

2 -  Brief description of the functioning of the Dispute Settlement Body of 
the WTO

 
The new Dispute Settlement System introduced in the Uruguay Round through the 

Annex II (the so-called DSU) of the Marrakech Agreement signed in 1995 introduced 
a series of changes that become effective to the detriment of the previous mechanism, 
which was very vulnerable to the sovereignty of Member States.
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2.1 The GATT 1947
In 1947, when the GATT entered into force, there was provision for the settlement 

of disputes in arts. XXII and XXIII. Some of the principles and practices involved 
in this system were codified into decisions and understandings of the contracting 
parties to GATT 1947.  The current WTO system builds on, and adheres to, the 
principles for the management of disputes applied under Articles XXII and XXIII of 
GATT 1947 (Article 3.1 of the DSu), with important modifications brought about by 
the Uruguay Round. The GATT 1947 contained rudimentary rules in Article XXIII:2, 
which provided that the contracting parties themselves, acting jointly, had to deal with 
any dispute between individual contracting parties. In the beginning the disputes were 
decided by rulings of the Chairman of the GATT Council, but later, they were referred 
to working parties composed of representatives from all interested contracting parties, 
including the parties to the dispute. The reports of these working parties were adopted 
by consensus decisions, which were soon replaced by panels made up of three or five 
independent experts who were unrelated to the disputing parties. The panel’s reports 
were independent and made recommendations and rulings for solving the dispute. After 
that they were referred to the GATT Council. Only upon approval by the GATT Council 
did these reports become legally binding on the parties to the dispute. The GATT panels 
thus built up a body of jurisprudence, which remains important today, and followed an 
increasingly rules-based approach and juridical style of reasoning in their reports.

The GATT 1947 was modified many times progressively through the decisions 
and understandings of the contracting parties. The most important were: The 
decision of April 5, 1966 which modified some procedures under article XXIII; The 
Understanding on Notification, Consultation, Dispute Settlement and Surveillance, 
adopted on 28 November 1979; The Decision on Dispute Settlement, contained in the 
Ministerial Declaration of 29 November 1982; The Decision on Dispute Settlement 
of 30 November 1984.

The GATT Dispute Settlement System presented some weaknesses that after the 
Uruguay Round needed to be modified. One of these is the rule of positive consensus 
which meant that there had to be no objection from any Member state to the panel’s 
report. This means that the respondent could block the establishment of a panel. 
Moreover, the adoption of the panel report also required a positive consensus, and 
so did the authorization of countermeasures against a non-implementing respondent. 
Such actions could also be blocked by the respondent. From a practical standpoint, 
we can conclude that despite this fact the GATT dispute settlement system brought 
about solutions satisfying the parties in a large majority of the cases. The only 
problem was that many disputes were never brought before the GATT because the 
complainant suspected that the respondent would exercise its veto. And such vetoes 
actually occurred, especially in economically important or politically sensitive areas 
such as anti-dumping. Finally, there was a deterioration of the system in the 1980s as 
contracting parties increasingly blocked the establishment of panels and the adoption 
of panel reports.
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Another difficult moment for the Dispute Settlement System of the GATT was 
the Tokyo Round, when a number of plurilateral agreements (which was known as 
gaTT à la carte) were introduced, creating specific codes, such as one for Anti-
Dumping Measures, containing code-specific dispute settlement procedures. Each of 
these specific codes were applicable only to the signatories of the codes, and only with 
regard to the specific subject matter. It hugely compromised the multilateral Dispute 
Settlement System of GATT 1947. It created a real situation of “forum-shopping” and 
“forum-duplication”, allowing the contracting parties to choose the agreement and the 
dispute settlement mechanism that promised to be the most beneficial to its interests.

2.2 The Uruguay Round and the creation of WTO
In 1986 the 8th and last Round under the GATT began. This Round finished in 

1994 with the signature of the Marrakech Agreement. This agreement brought several 
important changes for the international, multilateral trade system, transforming 
the GATT into a real International Organization (with juridical personality under 
International Law) and increasing the spectrum of control beyond the agreement of 
goods to other areas such as agriculture, intellectual property and services, and above 
all, improving hugely the Dispute Settlement System, embodied in the Annex II of 
the Marrakesh Agreement (The Dispute Settlement Understanding – DSU). The new 
Dispute Settlement System created the right to a panel and strict time-frames for panel 
proceedings. As part of the results, the DSU introduced a significantly strengthened 
dispute settlement system, providing more detailed procedures for the various stages of 
a dispute, including specific time-frames. As a result, the DSU contains many deadlines, 
so as to ensure prompt settlement of disputes. The new dispute settlement system is 
also an integrated framework that applies to all covered agreements with only minor 
variations. Arguably, its most important innovation is that the DSU eliminated the right 
of individual parties to block the establishment of panels or the adoption of a report.

Now, the DSB automatically establishes panels and adopts panel and Appellate 
Body reports unless there is a consensus not to do so. This “negative” consensus rule 
contrasts sharply with the practice under the GATT 1947 and also applies, in addition 
to the establishment of panels and the adoption of panel and Appellate Body reports, 
to the authorization of countermeasures against a party which fails to implement a 
ruling. Other important new features of the (WTO) dispute settlement system are 
the appellate review of panel reports and a formal surveillance of implementation 
following the adoption of panel (and Appellate Body) reports.

3 - The formation of the Appellate Body’s opinion - a constructivist process

3.1 - The theoretical framework and Constructivism 
Constructivism and a meta-theory that is part of the core constituent of science itself.
Three main conceptions of science or scientific ideas are: 
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a)  the rationalist: the Greeks to the seventeenth century - which says that science 
is deductive and demonstrative rational knowledge such as mathematics, and 
so able to prove the necessity and universal truth of its results and statements, 
without any doubt. “(...) The scientific object is an intellectual representation, a 
universal, necessary and true representation of things, and corresponds to reality 
itself, because it is rational. 

b)  the empiricist, that is of Greek medicine and Aristotle until the end of the 
nineteenth century - which says that science is an interpretation of facts 
based on observations and experiments that allow for induction and, when 
completed, provide the definition of the object , their properties and their laws 
of operation. 

A scientific theory from observation and experiment, so that experience is not 
simply a function to check and confirm concepts, but to produce them. It uses rigorous 
experimental methods, because on this depends the formulation of the theory and the 
definition of objectivity investigated. 

Both approaches consider that the scientific theory is an explanation and a true 
representation of reality, as it is in itself. 

For both science is a kind of X-ray of reality. 
c)  constructivist: from this perspective one considers the object-building logic 

and the intellectual construction underlying the laboratory experiment. In this 
sense, it is not expected that the scientist’s work will present reality in itself, but 
provide structures and operating models of reality which explain the observed 
phenomena. It does not strive for absolute truth but truth that can be corrected, 
modified, abandoned for another, more appropriate to the phenomena. There 
are three requirements for this ideal of scientificity: 1) to ensure consistency 
(ie there are no contradictions) between the principles underlying the theory, 2) 
that the models of objects (or structures of phenomena) are constructed based 
on observation and experimentation, 3) that the findings cannot just change the 
models built, but also change the very principles of the theory, correcting it.

3.1.1 - Constructivism and international trade 
Trade is a phenomenon that cannot be explained from by economic or political 

theories, since it is a reciprocal action based on the willingness of someone to 
buy certain things and someone else to sell them. To explain the action of trade 
we must consider not only its objective elements but the subjective elements also.  
Trade is marked by what the law calls “habits and customs,” more the habits than 
the customs, the regular practice of behavior that has become common. The lex 
mercatoria, for example, is the international law governing trade between private 
agents, implemented in rules not formalized in treaties between States, but obeyed by 
all consensually. In this sense, international trade is a result of foreign trade policies 
of states that are made up of domestic rules within the category of public policies, 
derived from the needs of commerce made by various participants such as importing 
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and exporting companies, employees of the industry and its class entities (such as 
unions), that is, it is part of a set of actions that lead to these rules, which themselves 
order the same actions in a feedback mechanism for both. 

In turn, international trade is developed within a context of rules that are built and 
rebuilt from the trade practices of states and other agents endogenous to them. Thus, the 
process of emergence of an international institution like the WTO, given the juridical 
nature of international law, is part of the evolution of international trade. Indeed, 
international trade relations are part of the constitution of society itself. It should 
be said, therefore, that insofar as new technological facilities devised by men have 
been incorporated into trade practices, and when certain social events lead to setbacks 
of any kind that reflect negatively on the economic sphere, trade practice becomes 
more developed. Both situations can be found in recent historical times.  The 
first is represented by the process of economic globalization that marks international 
relations of the end of the twentieth century, when they were deeply intensified by 
the rapid dissemination of information provided by technology. The second can be 
verified in the period between the two great world wars of the twentieth century, 
when the world experienced significant reduction of international trade and instability 
caused by the great economic crisis. 

International trade is formed by processes that are part of the larger process of 
building international relations itself. So that the more usual way of building the 
structures of international trade are based on continuous negotiation forums, where 
interests and preferences are shared. The word “forum” is chosen, as the negotiations 
are not random, it being observed that the environments for discussing issues of 
international trade are always public environments, based on communication and 
transparency. The word “forum” comes from Latin meaning “public square” where 
there were markets where the political assembly met, where the courts were established. 
“(Etymological dictionary of English, Antenor Nascentes, 1932) 

Two fundamentally non-constructivist authors, Kratochwil and Ruggie, , but 
who are essentially working with the theory, are examining the arrangements and 
international organizations based on the confrontation of two concepts: the ontology 
and epistemology. Their problems are of departure: “Did Bretton Woods’ collapse ‘in 
1971-1973, or change was the norm governed? Are recent trade restraints indicative 
of dangerous protectionism or not?” (2005;P.9) 

From these questions the authors began to build an explanation for the 
problem of coordination of actions in the system of international trade, pointing 
out the failures of some theories that analyze the schemes from models in which 
the behavior of players are considered in simulated environments, which means 
that these theories do not consider the ability of players to communicate and to 
establish the behavior and thereby explain saying that the players are condemned 
to communicate through behavior. 

From the ontological perspective of régimes, they are endowed with a strong 
intersubjective condition in that the régimes are known by their shared understandings 
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of what constitutes “desire” and the acceptance of forms of social behavior.  
Contrary to an ontological view of the world we have the epistemological vision. 
The science comes from two Greek words: episteme, which means “science” and 
“technology”, from the logos, which means “knowledge.” It is the philosophical 
knowledge of the sciences. 

According to the Brazilian philosopher Marilena Chauí, we can say that 
“contemporary science is constructivist, believing that facts and new phenomena 
may require the development of new methods, new technologies and new theories.” 
(CHAUI, 2006, p. 225). 

Kratochwil and Ruggie, after making this confrontation between ontology and 
epistemology, demonstrate that the real world is not the result of the reactive behavior of 
agents in a given situation to an objective element. As an example they cite the case of France 
that in a situation of serious internal emergency in 1968 due to an internal revolutionary 
movement that became known as the “barricades of May” requested “sympathy and 
understanding” of its trading partners under the GATT for it to take measures against 
imports, although there is no legal provision or objective reason for doing so. Accordingly, 
it is argued that as this event was analyzed from a positivist epistemological standpoint, 
the literature has shown the situation as something that has led to the erosion of respect 
for GATT rules, since it acted cynically in favor of, and in league with France. In the 
authors’ critique, this positivist analysis is is mainly due to the fact that it was done based 
on analyses that took into account only the economic aspects involved in it, that is is 
was an analysis marked by a positivist epistemology concentrated on the formulation of 
economic models, whose key element is rational calculation, and this was not the main 
characteristic of the situation existing in France at that time, because what was perceived 
there was the need to stabilize the country emotionally. 

To resolve this problem, the authors proposed to examine the position adopted by 
the GATT which they came to call “interpretative epistemology”, which demonstrated 
that the institution (GATT) had three dimensions in its “organizational-design”: 
transparency, legitimacy and episteme, that is international organizations contribute 
to the formation of mechanisms of an informal order, such as the schemes, if built 
from its ability to guarantee intersubjective expectations and normative meanings of 
stability, from the moment when they present a transparent creation, which has a 
commitment to its legitimization and that the agendas are established from  cognitive 
policy (the idea of public policies). 

In our analysis of the proposed formation by the Appellate Body of the conviction 
from a process that is built up between the parties and considering that the structure 
and systems can be studied from the way international organizations are set up ( 
“organizational-design” ), that is from the analysis of what international organizations 
reflect not only their standards, but also information that changes the behavior of its 
members, it is possible to explain compliance with the decisions of the OSC by states, 
which go far beyond issues relative to rational calculation, or of a balance of power, 
ie the only objective questions. 
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Indeed, the Uruguay Round that led to the mechanism of the OSC of the WTO 
was a development that resulted from a process in which the states negotiated within 
an international context, where members’ interests converged to establish a structure 
that was sufficiently experienced to deal with the complexities of trade at that time. 
The degree of commercial interdependence has become so high that it minimized the 
weight of economic and political states. The construction of this facility was only 
possible because the states interacted with discourse, expounding their wishes, not in 
a very idealistic and less rhetorical sense, but an interpretative epistemological one, in 
the manner proposed by Kratochwil. 

Currently, the operation of the Authority is still a continuation of the processes 
that generated it, ie, the cases are built up argumentatively, “rule oriented”, 
among the agents and the structure, that interact in pursuit of common objectives, 
since both are part of the system. In the words of Kratochwil, “(...) the question 
of how rules and norms guide choices, particularly in cases in which several 
independent actors have to come to a joint decision, can be posed in a new 
way. Rules and norms mold decisions via the reasoning process (deliberation). 
“(KRATOCHWIL, 1995, p.43) 

The decisions issued by the reports of the panels and the AB are mandatory, but 
not fundamentally coercive or convictions, which means they offer suggestions 
in search of the adequacy of the member states’ domestic trade standards to 
international trade rules established by the WTO or other international entities, 
but from forums for negotiation, allowing referees and judges of CSO access to 
a variety of legal possibilities (such as rules of international trade negotiation 
in the OECD) that best apply to the needs of the case in dispute. Therefore, 
there is always an element common to all the rules: the decision resulting from 
political processes that combine movements of bargaining with persuasion, 
appeals to common standards, shared values and accepted solutions, or created in 
a transparent manner, which gives them a high degree of legitimacy in decisions. 
Moreover, decisions are taken unanimously, which means that the consensus of 
the members is absolute under the DSU. 

This procedural character of the body is very important in shaping the outcome 
of the process that in some cases, even if the panel has reached a specific result of 
WTO recognition of the incompatibility of the behavior of the defendant member with 
WTO rules, after the oral hearings and restricted legal analysis in the case made by the 
AB, it has to say in the report that on certain issues, how to determine if there was no 
violation of law or what was the right violated, or the matter could not be judged. 

From the theoretical application to specific cases, we found that in most reports 
of the Appellate Body and processes that are already implemented, even if they 
have not passed by the Appellate Body, are the result of a work of formation 
of opinion from a process of meetings of the parties involved with the body’s 
panel members. In these meetings the mode of operation is essentially based on 
a thorough process of formulation of questions by the judicial body and answers 
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provided by the parties litigant, with intervention of third parties permitted, when 
necessary, but only as additional comments. We list some more relevant cases in 
which this element is shown. 

EC - Chicken CUTS (WT/DS269/13, WT/DS286/15) - The arbitration procedure 
of Article 21.3 (c) of the DSU was implemented in 2006 with the request of the parties 
to Mr. James Bacchus, former member of the Body of appeal. In addition, the period 
of implementation of the measures in the report was suggested by the losing party - 
the European Communities - which was 26 months from the date of adoption of the 
report of the Appellate Body and Panel, under the justification that this period was 
reasonable taking into consideration that the decision to classify the World Customs 
Organization (WCO) was required under the laws of the European Communities 
before the European Commission could begin the process of adopting the regulations 
required to implement the recommendations and rules of the OSC. Furthermore, the 
EC challenged the need for a decision from the WCO, arguing that the implementation 
could be achieved also by the adoption of the Regulatory Commission in accordance 
with the procedures of the EC. When the final arbitrator (remembering that it has 
been chosen by the losing party) rejected the arguments of the EC and decided that 
based on examination of two relevant aspects of the case relative to the assertion 
that it was first necessary to obtain a decision of the WCO and then implement the 
decision of DSB: (i) despite the previous methods proposed in implementation of 
arbitration under Art. 21.3 (c) of the DSU, the method suggested here - nominally, 
the decision of the WCO – involved resources in processes outside the system of 
domestic law of the State implementing the decision, and (ii) a decision of the WCO 
in this case could potentially create a clear obstacle to the necessary implementation 
of the recommendations and rules of the DSB. In the light of these considerations 
the Referee determined that the eC should bear the burden of establishing that a 
decision regarding the WCO classification was necessary before the ECs laws as 
a prerequisite for the adoption of the Regulation Commission implementing the 
recommendations and rules of the DSB. The arbitrator concluded that the EC had 
not succeeded in discharging that burden and the time required for obtaining the 
decision of the WCO should not be considered as part of the “reasonable period of 
time” necessary to implement the DSB recommendations and rules. Thus 9 months 
for both was recommended. As a result, on June 19, 2006, during the DSB oral 
hearing, in a spirit of transparency and good faith the ECs submitted their first 
report on implementation, and undertook to present a more detailed report soon, as 
soon as implementing legislation had entered into force. On 30 June 1996 the ECs 
complied fully with the Commission’s report and the EC regulation. 949/2006 of 
27/06/06 and Annex I of Council Regulation EEC no. 2658/87 on Statistical and 
Tariffs Nomenclature and Common Customs Tariffs which was adopted and entered 
into force on 27/06/06. (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_174/
l_17420060628en00030004.pdf). 
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In monitoring, for 4 months, some sessions of the Appellate Body of the trial, I 
experienced and understand clearly that the application of the theoretical framework 
of the hypothesis appears in crystalline form. Accordingly, it is not difficult to show 
that the parties meet, at the most, because the formation of the conviction of members 
of the body has not been in isolation, but always through the joint construction of 
dialogue between them and the litigant parties.

A case that I followed and which is very symbolic for us, is the case of BRAZIL 
RETREATED Tires (WT/DS332). This case is very important because the country 
(the defendant) did not contest the accusation made by the EC that it had actually 
banned the import of retreated rubber, but its justification for proceeding with this 
violation of the WTO agreements were sufficiently convincing to make the AB 
accommodate, to the detriment of the rules of trade, considering that the question 
involved greater interest. In fact it was a matter of domestic public health in Brazil, 
ie not only in the implementation phase that the debate and dialogue affect the 
jurisdiction of the OSC, but as I said in the formation of the conviction. That 
was the argument of the AO:“At this stage, it may be useful to recapitulate our 
views on the issue of whether the Import Ban is necessary within the meaning 
of Article XX(b) of the GATT 1994.  This issue illustrates the tensions that may 
exist between, on the one hand, international trade and, on the other hand, 
public health and environmental concerns arising from the handling of waste 
generated by a product at the end of its useful life.  In this respect, the fundamental 
principle is the right that WTO Members have to determine the level of protection 
that they consider appropriate in a given context.  Another key element of the 
analysis of the necessity of a measure under Article XX(b) is the contribution it 
brings to the achievement of its objective.  A contribution exists when there is a 
genuine relationship of ends and means between the objective pursued and the 
measure at issue.  To be characterized as necessary, a measure does not have to 
be indispensable.  However, its contribution to the achievement of the objective 
must be material, not merely marginal or insignificant, especially if the measure 
at issue is as trade restrictive as an import ban.  Thus, the contribution of the 
measure has to be weighed against its trade restrictiveness, taking into account 
the importance of the interests or the values underlying the objective pursued by it.  
As a key component of a comprehensive policy aiming to reduce the risks arising 
from the accumulation of waste tyres, the Import Ban produces such a material 
contribution to the realization of its objective.  Like the Panel, we consider that 
this contribution is sufficient to conclude that the Import Ban is necessary, in the 
absence of reasonably available alternatives.”  (…)

And concluded thus: “Accordingly, having already found that the Panel did 
not breach its duty under Article 11 of the DSU, and in the light of the above 
considerations, we  uphold  the Panel’s finding, in paragraph 7.215 of the Panel 
Report, that the Import Ban can be considered “necessary to protect human, animal 
or plant life or health.”
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From the moment that the reports were adopted, Brazil, where it had to adapt to 
WTO rules, for example, in preventing Brazilian courts of first instance to continue 
to grant injunctions allowing the importation of retreated tires, which should be 
done within the terms defined by the Brazilian Constitution, through a declaration 
of unconstitutionality by the highest Brazilian Court – the Federal Supreme Court 
(STF) - Brazil, despite not having completed the stipulated period of 12 months 
as a reasonable period of time, has been justifying itself, and even entered into an 
agreement with the EC not to proceed to the implementation phase of art. 22 of the 
DSU. Therefore, the actual procedure of the DSB allows temporary solutions to 
prevent enforcement should it be more interesting politically and economically more 
feasible for the parties, which often are not interested in complying with the DSU 
mechanisms of enforcement only to obey the decision later, obviously, at some point, 
it has to be complied with. 

Through analysis of cases which have already reached the stage of application 
of art. 21 of DSU (Surveillance of Implementation of recommendations and rulings) 
and have complied with the recommendations made in reports of the DSB, we 
can understand the arguments that justified the conduct of the winning country in 
accordance with our theoretical argument. If AUSTRALIA - SALMON (WT/DS18) 
the parties have not chosen to implement enforcement measures set out in the DSU 
from the time that a declaration of implementation of the measure made by Australia 
does not satisfy Canada. Please note that the case began on October 5, 1995, the 
panel reports circulated in AB on 12/06/1998 and 20/10/1998 respectively. Moreover, 
in the 23/02/1999 report of the arbitration of art. 21.3 (C) it was determined that 
the “reasonable period of time for Australia to implement the recommendations and 
rulings of the DSB in this case is eight months from the date of adoption of the Panel 
and Appellate Body Reports by the DSB, ie eight months from 6 November 1998.  
Meanwhile, on July 15, 1999 Canada circulated an appeal under the argument that 
Australia had not complied with the decisions of the panels within a reasonable period 
of time and therefore, considering that Canada would not enter in agreement with 
Australia for a mutually acceptable compensation within that determined by art. 22.2 
considering that the 20 days for negotiation determined certain by that article in July 
26 it would require a special meeting of the DSB on 27 July 1999, when Canada 
want to apply, according to art. 22.2 of the DSU, the DSB authorization to suspend 
the application of tariff concessions and related obligations to Australia under the 
GATT 94, whose trade amounted to CAN $ 45milhôes, based on a list of products 
previously published in Canada Gazette on 29 May 1999 (attached to this feature). 
On August 3, 1999 Australia in its turn presented reasons for not having complied 
with the arbitrator’s determination of 23/02/99 and denied the request for suspension 
of Canada, verbis: “On 19 July 1999, in Animal Quarantine Policy Memorandum 
1999/51 (AQPM 1999/51), Australia announced new “policies” for the importation 
of non-viable salmonid products, non-viable marine finfish products other than 
salmonids and live ornamental finfish.
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The problem was that the policies announced by Australia (AQPM 1999/51) were 
in disagreement with the SPS Agreement in the opinion of Canada. Though Canada 
requested that the DSB considered that Australia did not take the measures to comply 
with the 6 November 1999 recommendations and rulings and also requested that even 
if Australia had taken them as they were outlined in AQPM 1999/51, they would still 
be inconsistent with SPS Agreement in view of the following arguments: “they are not 
based on a risk assessment, contrary to Article 5.1 of the SPS Agreement;they are not 
applied only to the extent necessary to protect animal life or health, are not based on 
scientific principles and are maintained without sufficient scientific evidence, contrary 
to Article 2.2 of the SPS Agreement;they arbitrarily or unjustifiably discriminate 
between Members where identical or similar conditions prevail, including between 
New Zealand and Canada and between Australia and Canada, and are applied in 
a manner that constitutes a disguised restriction on international trade, contrary to 
Article 2.3 of the SPS Agreemen.”

At the same time, Australia presented a recourse against Canada under the 
following arguments: “Australia wishes to advise that, as the measure identified in 
Canada’s request is an import ban that ceased to be in existence on 19 July 1999 
and, given that Canada has not identified any other relevant measure from which 
nullification or impairment might arise, Canada has no legal basis for proceeding 
with its request. The DSB meeting on 27 July (now 28 July) will be the first opportunity 
for Australia to contest Canada’s right to seek authorization on the basis of WT/
DS18/12. As Australia wishes to proceed with an abundance of legal caution in regard 
to safeguarding its WTO right to arbitration accorded by Article 22.6 of the Dispute 
Settlement Understanding (DSU), Australia, hereby objects to the level of suspension 
proposed by Canada in document WT/DS18/12, and requests that, in the event the 
DSB accepts that Canada can proceed with its request for authorization, the matter 
of whether the level proposed, in accordance with the provisions of Article 22.7 of the 
DSU, is equivalent to the level of nullification or impairment of benefits suffered by 
Canada, be submitted to arbitration.” 

All the arguments developed between the parties since then have led the DSB to 
conclude that the parties should cooperate mutually.  The defendant country in the 
case of Australia to implement the measures suggested by the panel report, as set 
out in the request of Canada for the implementation of art. 21.5 of the DSU. So the 
panel concluded:“On the basis of our findings above, we conclude that Australia has 
acted inconsistently with Article 5.6.  We recall that in so doing we do not impose any 
specific alternative upon Australia.  We have been convinced, however, that there are 
other, significantly less trade restrictive, measures which are reasonably available, be 
it the options discussed above taken separately or a combination thereof, that would 
meet Australia’s ALOP.  We leave it up to Australia, preferably in close cooperation 
with Canada and other trading partners, to select and identify the details of such 
other measure(s). “(our highlights)
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Another important case is the U.S. - Anti-Dumping Act of 1916. During the oral 
hearing of the Appellate Body it was said it was so complex to implement the measures 
determined by the final reports, as follows: “At the oral hearing, I enquired whether, 
although it is not within the mandate of an arbitrator to determine or suggest the 
precise means of implementation, it is necessary for the arbitrator to know the scope 
and complexity of the Member’s legislative process, in order to assess the “reasonable 
period of time” required to put in place the proposed implementing measure…The 
United States, explained, however, that regardless of the complexity of the legislation 
required to implement the rulings and recommendations of the DSB, this would be taken 
care of through the normal legislative process, and the United States does not argue 
for the implementing legislation in this case. In view of the explicit acknowledgement of 
the United States that it is not relying on the complexity of the implementing legislation 
as a particular circumstance to justify or lengthen the period of time needed for 
implementation in this case, it is not necessary for me to examine this issue.”

The determinations of the DSB has not been implemented internally, but the U.S. 
in repeated statements to the board, have demonstrated the internal search to achieve 
that goal as demonstrated below in a statement of 11 November 2004: “The United 
States submits this report in accordance with Article 21.6 of the Understanding on 
Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes. On 26 September 2000, 
the Dispute Settlement Body (“DSB”) adopted its recommendations and rulings 
in United States – Anti-Dumping Act of 1916 (WT/DS136 and WT/DS162).  At the 
following DSB meeting on 23 October 2000, the United States informed the DSB of 
its intention to implement the recommendations and rulings of the DSB in connection 
with this matter.On 19 May 2003, legislation repealing the 1916 Act and terminating 
all pending cases was introduced in the US Senate (S. 1080).  Other bills repealing 
the 1916 Act were introduced in the US House of Representatives on 4 March 2003 
(H.R. 1073), and in the Senate on 23 May 2003 (S. 1155).  On 29 January 2004, H.R. 
1073 was reported favourably out of the Committee on the Judiciary of the US House 
of Representatives. On 30 June 2004, Ambassador Zoellick wrote a letter to the 
leadership of the US House of Representatives urging support for legislation to repeal 
the 1916 Act.  He emphasized the importance of passing repeal legislation “at the 
earliest opportunity”. On 8 October 2004, the US House of Representatives approved 
the Miscellaneous Trade and Technical Corrections Act of 2004 (H.R. 1047).  H.R. 
1047 includes a provision to repeal the 1916 Act.  It is now before the Senate. The US 
Administration is continuing to work with Congress to enact legislation.  The United 
States will continue to confer with the European Communities and Japan in order to 
reach a mutually satisfactory resolution of this matter.”

Accordingly, following our hypothetical arguments in another point of the AB 
process, the latter acknowledged the arguments of the U.S. and added:  “Turning to 
the complexity of the United States legislative process, I note that the United States 
has explained, in sufficient detail, the multiple and time-consuming steps involved 
in the enactment of legislation within the specific context of the legislative system of 
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the United States. It is generally accepted that certain of these steps are not subject 
to compulsory minimum time limits. In other words, the United States’ legislative 
process, while complex, is characterized by a considerable degree of flexibility. That 
this flexibility is exercised to achieve the prompt passage of legislation when this is 
considered necessary and appropriate is revealed by the fact that bills have been 
passed by the United States Congress within short periods of time, using its “normal” 
legislative process. The United States has stated that it “will make every effort to 
promptly implement the DSB’s recommendations and rulings” in this case. Since 
this is a case where the United States has to enact a piece of legislation to bring it 
into compliance with its international treaty obligations under the covered flexibility 
available within its normal legislative procedures to enact the required legislation as 
speedily as possible.”

4 -  Confronting the theory applied to the arguments in favor of absolute 
application of the rules of the DSU and enforcement of International Law 

In our opinion it would also be also very interesting to confront, even if very 
briefly, our arguments about the idea that obedience to the decisions of the Appellate 
Body occurs because of the way the formation of the opinion of the members of this 
body occurs on a deliberative basis, involving the direct stakeholders, with those of 
authors such as Jackson who argue that what leads to obedience to the decisions is the 
law itself established in the DSU (as he defends in the work “International Law Status 
of WTO Dispute settlement reports: obligation to comply or option to ‘buy  out?”). 
The confrontation is necessary because after the analysis of cases where the decision 
has not been implemented we can say that there is no unanimity in conformity, that 
is, even if there are rules that are mandatory to implement the decisions, they are 
sometimes not sufficient in some cases, to promote compliance by the member that 
breaks WTO rules, according to decision of the Appellate Body. In such cases, then 
we can ask, is the DSU rule fragile or flexible, or allows gaps for noncompliance? 
This is where we have confrontation. It is not the rules of the DSU that are not up 
to forcing compliance with the decision by the party, but  the way the decision was 
formed, was built up, that was not sufficient to lead the State to realize the need for 
compliance. 

This will be another key point of our discussion. Of course we continue to recognize 
that the law prescribed in the DSU is one of the elements necessary to comply with 
the decisions and rulings of the DSB, which is why we restricted our research to an 
analysis of the decisions of the AB, as it is there that the law is detailed and verified 
whether it should actually be applied or not. However we want to understand more. 
We want to understand the behavior of states facing such decisions.
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The Universal Declaration of Human Rights and Armed 
Conflicts: from Fragmentation to Complexity

 XAVIER AUREy1

“ No doubt it is true to say that international law is made for States, and not States for 
international law, but it is true only in the sense that the State is made for human beings, 
and not human beings for the State”. H. Lauterpacht, THE FUNCTION OF LAW IN THE 
INTERNATIONAL COMMUNITY 2

Resumo

Nascida do horror da Guerra, a Declaração Universal dos Direitos Humanos pa-
rece ter se desvinculado de quaisquer vestígios de sua belicosa ancestralidade. Diante 
do Direito da Guerra, tomado como perfeita expressão da soberania dos Estados, e da 
comunidade internacional ainda infante, os Direitos Humanos, à primeira vista, pare-
cem assumir a função de guiar os homens e as nações tão somente nos momentos em 
que as normas reguladoras dos conflitos armados quedam inaplicáveis. Não obstante, 
o caso Tadic nos revela como a Declaração tem, na prática, desempenhado papel 
muito mais abrangente, contribuindo, inclusive, para o desenvolvimento das normas 
referentes aos conflitos armados. A tensão do pré-guerra e de esquemas bilaterais de 
forças tem sido paulatinamente suplantada por um multilateralismo complexo de ten-
dências fragmentárias. Assim, durante o século XX, a progressiva substituição das 
orientações calcadas na visão de Estado soberano por visões que levam em considera-
ção uma abordagem centrada na Pessoa Humana, colocou em evidência a existência 
de uma revolução paradigmática. Esse novo panorama das relações entre os Direitos 
Humanos e Direito dos Conflitos Armados permite demonstrar a existência de um ob-
jetivo compartilhado entre os dois corpos normativos. Pretende-se neste ensaio apre-
sentar a Declaração Universal dos Direitos Humanos como âncora desta revolução. .

Abstract

Born out of the horror of war, the Universal Declaration of Human Rights seems 
to leave outside any traces of its bellicose ancestry. As a figure of the intimate relation-
ship between the State and its citizens, Human Rights Law reports to the sole domes-

1  PhD Candidate - University of Paris II Panthéon-Assas. The author writes a PhD on «Bioethics and International Criminal Responsibility» 
under the direction of Professor Emmanuel Decaux (CRDH – University of Paris II – France). For the redaction of this paper, he would like 
to thank especially Jérome Benzimra-Hazan (CRDH - University of Paris II – France), Jean-Manuel Larralde and Vincent Souty (CRDFED 
- University of Caen Basse-Normandie – France) for their careful reading and their valuable advice. The author also thanks Monica Zwaig 
for her help on the English version.

2   H. Lauterpacht, THE FUNCTION OF LAW IN THE INTERNATIONAL COMMUNITY 430-431 (1933) (noted by P.-M. Dupuy, The 
Danger of Fragmentation or Unification of the International Legal System and the International Court of Justice, 31 INTERNATIONAL 
LAW AND POLITICS 791 (1999)). 
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tic sphere of States. Between a Law of War as the perfect expression of States’ sov-
ereignty and an international community still in its infancy, the UDHR seemed to be 
able to “guide” men and nations only in those periods when the law of armed conflict 
would not apply. However, the Tadic case shows us that the Declaration has, in prac-
tice, played a much more comprehensive role, including the development of the law 
of armed conflict. The pre-war mainly bilateral scheme was gradually supplanted by a 
multilateralism which tends to fragmentation, even complexity. Therefore, during the 
XXth century, the gradual replacement of the “State-sovereignty-oriented approach” 
by a “human-being-oriented approach” has highlighted the existence of a revolution, 
a paradigm shift. This new vision of the relationship between human rights and the 
law of armed conflict enable us to show the existence of a common goal between these 
two normative corpuses. Therefore we would demonstrate that the Universal Decla-
ration of Human Rights was the anchor of this revolution.

***

As we celebrated the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Ri-
ghts, it is clear that its place in the international legal order is still debated. Originally 
elaborated as a mere declaration of intent, it has acquired a fundamental place over the 
years, which finally comforted the initial idea of one of its fathers, René Cassin3.

Adopted after the Second World War, it finds its roots in the horror of the conflict4. 
The same one that gave birth to the movement of human rights5, as precisely pointed 
out by Theodor Meron. Therefore, the post-war period has seen the materialization of an 
idea stated since 1941 to establish a peace based on the respect of fundamental rights6. 
That objective appears from the preamble of the Charter of the United Nations:

“Determined […] - to save succeeding generations from the scourge of war, 
which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and, - to reaffirm 
faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, 
in the equal rights of men and women and of nations large and small, and - to 

3  Cf. notably R. Cassin, a recording made in the studios of the disk of the Union of blinds of war and beamed in Grenoble, May 17, 1948, on 
the occasion of the celebration of the thirtieth anniversary of the founding of the Federal Union Veterans: “Following the tradition of 1789, I 
want to draft an International Declaration of Human Rights, but also to prepare practical ways to enforce it under the supervision of the UN, 
prevailing over old sovereignties” [translation by the author].

4  See the intervention of S. L. Ménon, representative of India, United Nations General Assembly, 3rd session, 3rd commission, Four-hundred 
twenty-second session, Plenary Meeting, 10 December 1948, U.N. Doc. A/PV.182 : “The universal declaration of human rights was born 
from the neecl to reaffirm those l’ights after their violation during the war. It was now more than ever necessary to reaffirm those rights.” Cf. 
also M. Kamto, Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, Rapport de séance. Deuxième séance, in LA DÉCLARATION 
UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME 1948-98. AVENIR D’UN IDÉAL COMMUN 145-149 (1999).

5  T. Meron, International Law in the Age of Human Rights. General Course on Public International Law, 301 RECUEIL DES COURS 
29 (2003): “The atrocities of World War II gave birth to the human rights movement, in the recognition of human rigths as a fundamental 
principle in the UN Charter, in the insistence on individual criminal responsability, in the judgment of the Nuremberg Tribunal, in the 
promulgation of the Universal Declaration of Human Rights (1948)”. Cf. also G. Cohen-Jonathan, Rapport introductif général, in DROIT 
INTERNATIONAL, DROITS DE L’HOMME ET JURIDICTIONS INTERNATIONALES 12 (2004): “That’s why the Universal Declaration 
of 1948 is so valuable, since for the first time, issued of the ashes of the Second World War, it brought the general response and the way to be 
followed by the entire international community. This was the real starting point, the foundation of international human rights law” [translation 
by the author].

6  Cf. F. D. Roosevelt, THE FOUR FREEDOMS (6 January 1941); ATLANTIC CHARTER (14 August 1941); UNITED NATIONS 
DECLARATION (1st January 1942).
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establish conditions under which justice and respect for the obligations arising 
from treaties and other sources of international law can be maintained.”7

Althought the issue of Human Rights is expressly stated in articles 1 and 55 of the 
Charter8, it is however only mentioned in a very general way. Even if its article 56 com-
mits United Nations members “to take joint and separate action in co-operation with the 
Organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55”, those rigths are 
never defined. This was the reason why the Human Rights Commission was mandated to 
draft an international declaration that would determine the rights established by the United 
Nations System but not mentioned explicitly. In December 1948, this legal maieutic led to 
the adoption of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR)9. As a Resolution of 
the UN General Assembly, the Declaration remains an important element. In addition, in 
1962, the Human Rights Commission indicated that, generally, declarations must be used 
“in very rare occasions on issues of major importance, where members are expected to res-
pect the maximum principles.”10 Therefore the UDHR appears as an “authorized interpre-
tation of the principles of the U.N. Charter. Its full legal value is based on the Charter.” 11

Born out of the horror of war, the UDHR seems to leave outside any traces of its 
bellicose ancestry. However, René Cassin “had put all his efforts to ensure that we 
keep the traces of the war in the text.”12 As Robert Kolb noticed, it is true that the ou-
tlaw of the war by the San Francisco Charter did not prove that it would be taken into 
account by the United Nations. “It seemed to be a tacit but generally concensus rule 
that the Declaration would only applies in peace time.”13 Similarly, it appears that “in 
parallel, when drawing up the Geneva Convention of 1949, human rights were not at 
all the main question.”14 As it is underlined by the International Criminal Tribunal for 
the Former Yugoslavia (ICTY) in the 1995 Tadic case, an armed conflict is characteri-
zed by a struggle between organized armed forces15. On the opposite, peacetime is the 
period that does not enter into this definition. Even in 1948, it seemed easy to unders-
7  CHARTER OF THE UNITED NATIONS Preamble (26 June 1945).
8  CHARTER OF THE UNITED NATIONS ARTICLE 1: “The purposes of United Nations are: […] 3. To achieve international co-operation 

in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for 
human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion” and article 55: “With a view to the 
creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for 
the principle of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote: […] c. universal respect for, and observance 
of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion”.

9  UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS, GA Res. 217A (III) (Dec. 12, 1948).
10  U.N. Economic and Social Council, COMMISSION ON HUMAN RIGHTS: REPORT OF THE 18TH SESSION (1962), U.N. Doc.  

E/3616/Rev.1 §105.
11  E. Decaux, Une Déclaration au fondement de la communauté internationale, 34 LABEL FRANCE (1998) [translation by the author]. Cf. 

also K. Azkoul, United Nations General Assembly, 3rd session, 3rd commission, Ninety-first meeting, 2 October 1948, U.N. Doc. A/C.3/
SR.91: “Nor was it mere pious talk, for no State could violate its principles without also violating the terms of the Charter. In actual fact, the 
resolution for its adoption was more than a recommendation because there already existed a place in the Charter for a dec1aration of human 
rights”; J. Oraá, HUMAN RIGHTS IN STATE OF EXCEPTION IN INTERNATIONAL LAW 214 (1992): “The 1948 Universal Declaration 
of Human Rights contains a list of rights ; but as a General Assembly resolution the instrument was not binding as such. None the less, it 
has been considered as an authoritative guide to the interpretation of the provisions in the Charter”. A contrario, notably, H. Lauterpacht, 
INTERNATIONAL LAW AND HUMAN RIGHTS, LONDON, 408-417 (1950).

12  Cf. C. Fauré, CE QUE DÉCLARER DES DROITS VEUT DIRE 212 (1997) [translation by the author].
13  R. Kolb, Relations entre le droit international humanitaire et les droits de l’homme, 831 REV. ICR 437-447 (1998) [translation by the author].
14  Id.
15  Prosecutor v. Dusko Tadic, ICTY, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, No. IT-94-1 § 70 (Oct. 2, 

1995): “we find that an armed conflict exists whenever there is a resort to armed force between States or protracted armed violence between 
governmental authorities and organized armed groups or between such groups within a State”.
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tand that international humanitarian law would apply to periods of armed conflict, and 
human rights in other cases16.

Based on the voluntarism of Bodin and on the realism of Machiavel, the vision 
of the modern State confirms this approach. This theory emerges in the international 
scene with the peace treaty of Westphalia in 1648, which posed sovereignty and 
egality as the fundamental principles of international relations. In contrast to Sua-
rez’17 or Grotius’18 theories, Hobbes has thus been able to limit the field of “interna-
tional” law to the only States. The Jus Gentium became the natural law applying to 
States19, a natural law as the mere expression of power relations that are prevalent in 
a world deprived of an upper and all-powerful entity, in the absence of a universal 
Leviathan. Similarly, with Vattel, any nation able to govern itself without depen-
dence to another foreign state is a sovereign State. The Jus Gentium has therefore 
been considered as the Law of the sovereigns. In the famous Lotus case of 1927, 
the International Permanent Court of Justice supported this argument by stating that 
“International law governs relations between independent States. The rules of law 
binding upon States therefore emanate from their own free will.”20 As underlined 
by Professor Denis Alland, those States “formally equal and basically rival, […] 
find in the confrontation of their mutual powers a limit to their own liberty. So their 
situation creates mechanical calculations of reciprocity.”21 In the early XXth century, 
we were still confronted to this model of the strict sovereign independance of States 
or “Westphalian model”22, also defined as the State sovereignty paradigm. It was 
at that time the most widely accepted system of representation of the international 
community.

If “war is merely a continuation of politic by other means”23, it aims to interna-
tional normativity and its reglementation is therefore the reflection of this balance of 
power. On the contrary, as a figure of the intimate relationship between the State and 
its citizens, Human Rights Law reports to the sole domestic sphere of States24, to their 
Constitutional Law. Between a Law of War as the perfect expression of States’ sove-
reignty and an international community still in its infancy, the UDHR seemed to be 
16  With this nuance of the sole application of the minimum humanitarian principles contained in articles 3/3/3/4 common to the Geneva 

Conventions of 1949 in case of internal armed conflicts.
17  Inspired by Christian theology, Suarez made the jus gentium as a positive law, namely each nation’s belief of of what should be the 

application of God natural law. This voluntary law must still be consistent with the immutable natural law which remains a higher standard. 
In his writings, Suarez also spoke of the necessary existence of a League of Nations.

18  Guided by the thinkers of the Second Spanish Scholastica, Grotius based his theories on jus gentium on the existence of a universal society 
founded by nature and reason. Closely linked to natural law, the jus gentium is not a State creation. It is a set of objective rules inherent to 
nature, i.e. the solidarity of peoples. States do not create it by an act of will, but they discover it by an act of intelligence. There is next to this 
ideal normative law, a constructive law issued of the willingness of States, which must respect the natural law.

19  T. Hobbes, DE CIVE, II, XIV, IV.
20  France v. Turkey, Lotus case, PCIJ, Serie A, No 10, 18 (Sept. 7, 1927).
21  D. Alland, Droit international public, in DICTIONNAIRE DE CULTURE JURIDIQUE 498 (D. Alland & S. Rials (ed.), 2003) [translation 

by the author].
22  Cf. A. Cassese, INTERNATIONAL LAW IN A DIVIDED WORLD (1989).
23  C. von Clausewitz, ON WAR (2008).
24  HABEAS CORPUS, UNITED STATES DECLARATION OF INDEPENDENCE, French DECLARATION OF THE RIGHTS OF MAN 

AND OF THE CITIZEN… Cf. R. Kolb, Relations entre le droit international humanitaire et les droits de l’homme, 831 REV. ICR 437 
(1998): “Human rights deal with the relationship between the state power and the individuals. They are the product of Enlightenment’s 
theories on the State and have naturally found their expression in the domestic constitutional law” [translation by the author].
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able to “guide” men and nations only in those periods when the law of armed conflict 
would not apply.

However, the Tadic case shows us that the Declaration has, in practice, played a much 
more comprehensive role, including the development of the law of armed conflict:

“[T]he impetuous development and propagation in the international 
community of human rights doctrines, particularly after the adoption of the 
Universal Declaration of Human Rights in 1948, has brought about significant 
changes in international law, notably in the approach to problems besetting the 
world community. A State-sovereignty-oriented approach has been gradually 
supplanted by a human-being-oriented approach. Gradually the maxim of 
Roman law hominum causa omne jus constitutum est (all law is created for 
the benefit of human beings) has gained a firm foothold in the international 
community as well. It follows that in the area of armed conflict the distinction 
between interstate wars and civil wars is losing its value as far as human 
beings are concerned.”25

Based in particular on this finding, the ICTY concludes that “in the area of armed 
conflict the distinction between interstate wars and civil wars is losing its value as far 
as human beings are concerned.”26 According to this chamber, international law conti-
nues to preserve “the legitimate interests of States”, but it “must gradually turn to the 
protection of human beings.”27 This gradual replacement of the “State-sovereignty-
oriented approach” by a “human-being-oriented approach”28 covers up actually more 
than just an evolution of international law29. We would indeed demonstrate that the 
UDHR is the anchor not of a quasi-linear evolution of international law, as seems 
to be understood by the ICTy, but of a revolution, a paradigm shift, using Thomas 
Samuel Kuhn’s words30. This radical change occurs in three stages: firstly built on 
an awareness of an anomaly unsolved by the State-sovereignty paradigm; then on a 
theoretical and practical instability linked to efforts to resolve this crisis, including the 
possible readjustment of the original model; and finally on the establishment of a new 
conceptual framework.
25  Dusko Tadic, ICTY, IT-94-1 § 97.
26  Id.
27  Id.
28  Id.
29  Cf. also L. Despouy, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Tenth annual report and list of States 

which, since 1 January 1985, have proclaimed, extended or terminated a state of emergency, 23 June 1997, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/19 
§1: “Of the major changes that have occurred in this century, there is no doubt that one of the most transcendent and revolutionary has been 
the gradual shift in the area of human rights away from the leading role traditionally played by the State and towards a new vision focused 
more on human beings than on the authorities wielding power.”

30  T. S. Kuhn, THE STRUCTURE OF SCIENTIFIC REVOLUTIONS (3rd Edition, 1996). According to this author, a paradigm is the anchor 
of any science. This paradigm is a coherent model based on a system of hypothesis. It is therefore a superstructure adapted to a certain 
state of scientific development. While scientists are not faced with an anomaly that can not be solve by their model, the paradigm remains. 
Otherwise, we are facing a crisis. In most cases, scientists develop new versions and appropriate modifications of their theory in order to 
eliminate any apparent conflict. But if the crisis continues, the model is questioned and we could see the emergence of a new paradigm as 
a possible response to the crisis.
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In the world of international law since the end of the First World War, the objective 
was to achieve universal peace. Basing its efforts on the only State-sovereignty mo-
del, the League of Nations had tried to reach that goal. But Nazism and Facism were 
the first elements of a global crisis, which had undermined this model31. Thus, the 
Second World War seems to demonstrate that the paradigm in force at this time was 
not able to resolve this anomaly of the international system, in a Kuhnien meaning. It 
was this awareness that led to the creation of the United Nations and the drafting of 
the Universal Declaration of Human Rights.

Facing this crisis of the international system, the first step, symbolized by the 
adoption of the UDHR, was a readjustment of the traditional model of sovereignty 
(I). But the development of the United Nations and the emergence of new forms of 
conflict would again endanger this interpretation and see the emergence of a pos-
sible new paradigm (II), thus promoting a systemic approach of the International 
Society (III).

 The UDHR or the expression of a mere readjustment of the traditional para-
digm of sovereign State after the Second World War
Based on a network of mutual relations, States concerns are the only source of 

obligation under international law from the early twentieth century. After the First 
World War, western States were willing to achieve a universal and durable peace 
through the creation of an international entity in charge of its preservation. But nipped 
in the bud by both the absence of some major powers and of real States obligations, 
the League of Nations was not able to prevent the war. Given the paradigm of State 
sovereignty and its goal of universal peace, this failure cannot be seen as something 
else than a major crisis. The question is to understand the consequences of this failure 
and the responses choosen to react to it.  

As stated in the introduction, this war is at the origin of the creation of the 
United Nations and the UDHR. Nuremberg and Tokyo trials have deeply affected 
the international community by revealing to the world the horror of crimes com-
mitted by the Nazis and their allies. Beyond the military aspect, all exactions of 
Hitler’s, Hirohito’s and Mussolini’s regime had been a thread for the drafters of 
the Declaration of 1948. Johanes Morsink also explained that at the third United 
Nations General Assembly “[a]ll the delegations generally agreed that the pattern 
of gross human rights abuses which occurred during World War II was the major 
impulse behind the drafting of the Declaration.”32 This author focused on detai-
ling the drafting process of the UDHR related to the experience of Nazism and 
fascism and highlighted the influence of the war on the future of human rights at 
an international level.

Indeed, this war has internationalized human rights as a discipline. Previously of 
the sole jurisdiction of States, human rights are now carried by an unprecedented mo-
31  Cf. also M. Delmas-Marty, LE FLOU DU DROIT 347 (2004). This author see the Second World War as “a turn, a mutation”.
32  J. Morsink, World War Two and the Universal Declaration, 15 HUM. RTS. Q. 357 (1993).
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vement33. In a course at the The Hague Academy of International Law in 1951, René 
Cassin had emphasized this fundamental change:

“Thus, the breakdown was on the vital issue of human rights. And one of the 
key challenges of the tragedy that followed was to know whether human beings 
should remain or become a thing or, as a possible individual victim or culpable 
under international law, they have to be recognized as an “international law 
person”, and therefore be subjected to obligations but also benefitiate from 
legal protections and guarantees by the jus gentium.”34

The Universal Declaration was a turning point for States that decided to go further 
than the protection of their own interests35 and changed the configuration of inter-
national law itself. years preceeding the war had seen millions of deaths because of 
violations of human rights principles and the failure of international law to respond 
to those violations. Thus, René Cassin was entitled to request that “the United Na-
tions should again proclaim to mankind those principles which had come so close 
to extinction and should expIicitly reject the abominable doctrine of fascism.”36 In 
the view of the drafters of the Declaration and the representatives of Member States, 
crimes and aggressions of Nazi and fascist regimes found their origins in the denial of 
human rights in their own country37. Peacekeeping at the international level had see-
med to be conditioned by a prior declaration of fundamental principles38 inherent to 
Mankind, the only solution to avoid any return of these doctrines. To ensure a durable 
world peace, States had agreed to follow an international guide, a simple manifesto 
limiting their national action. However, the international community was not ready 
yet to adopt binding rules39.

For this reason, we can deduce that the paradigm of State sovereignty was not 
questioned here. Things have changed little since Hobbes founded the legitimacy of 
Leviathan sovereignty on its ability to prevent people from dying of violent death. 
33  Cf. notably AMERICAN DECLARATION OF THE RIGHTS AND DUTIES OF MAN (known as the Bogota Declaration), Organization 

of American States, 2nd May 1948; CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE, GA 
Res. 260 A (III) (Dec. 9, 1948)…

34  R. Cassin, La Déclaration universelle et la mise en œuvre des droits de l’homme, 79 RECUEIL DES COURS 242 (1951) [translation by 
the author].

35  Cf. A. Migliazza, L’évolution de la réglementation de la guerre à la lumière de la sauvegarde des droits de l’homme, 137 RECUEIL 
DES COURS 194 (1972): “Human rights have highlighted the fundamental aim pursued by the law of war, namely the protection and 
safeguarding of human values. Thus, they have focused on the protection of the individuals involved in conflicts whereas according to the 
traditional doctrine, the law of war rather deal with the protection of human groups and state interests” [translation by the author].

36  United Nations General Assembly, 3rd session, 3rd commission, Ninety-sixth meeting, 7 October 1948, U.N. Doc. A/C.3/SR.96.
37  UDHR Preamble 2nd recital: “Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the 

conscience of mankind.” Cf. also R. Cassin, Note au Quai d’Orsay (Feb. 27, 1947): “From the beginning of the war, we realized it was 
the war of human rights. We then aimed to make the victory to the fore the rights of the individual. Because we must not forget that Hitler 
began by crushing the human being at home before launching its assault abroad.”; UN S.G., Report on the respect of human rights in armed 
conflicts, U.N. Doc. A/7720 §16 (Nov. 1969): “The Second World War showed conclusively the close relationship that exists between the 
revolting attitude of a government against its own nationals and the aggression perpetrated against other nations and, therefore, between 
respect of human rights and peacekeeping.”

38  This idea of a mere Manifesto was formally proposed on January 28th, 1947 by the representative of the United States (V.E./CN.4 4/4).
39  Cf. C. Ortiz (Mexico), United Nations General Assembly, 3rd session, 3rd commission, Ninetieth meeting, 1st October 1948, U.N. Doc. 

A/C.3/SR.90: This declaration “would not involve legal obligations, but that would not diminish the value of the document. It would define 
the human rights which States undertook to recognize and would serve as a criterion to guide and stimulate them. At the moment it would 
be difficult to go further.”
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In 1948, despite the will of some members of the Human Rights Commission, this 
paradigm was only readjusted and its foundations had by no means been overthrown. 
Thus, by leaving aside the law of armed conflicts, the Charter of the United Nations 
and the UDHR had endorsed for a while the dichotomy between human rights and the 
law of armed conflict as the main expression of this Westphalian model.

A strict application of the paradigm of State sovereignty could in effect only lead 
to a strict separation of these two sets of law. Everything seemed to differentiate them: 
domestic sphere versus international scene, peacetime versus wartime...

Sometimes called “differentialist”, “autonomist” or “separatist”, this theory is ba-
sed on the structural differences between those two bodies – related to history, to their 
means of implementation and to their scope – in order to assert the gap separating 
them40. As highlighted by Amna Guellali, analyzing this current of thought, “Human 
Rights aim at creating a model of harmony and cohesion in human society, while hu-
manitarian law applies in the regulation of situations of extreme violence.”41

Yet the negotiations that took place at the United Nations between 1947 and 1948 
could have influenced, even indirectly, those held shortly after in Geneva regarding 
the four Conventions of 1949. For instance, several draft preamble to the Conventions 
also referred directly to the Declaration of 194842, but “lacking an agreement to be 
found, the Conventions of 1949 remained without preamble.”43

In his book on Human Rights and Humanitarian Law, René Provost still notes 
an influence of the UDHR on the text of the Geneva Conventions “in the provisions 
prohibiting discriminations (Arts. 12/12/16/27) [or] in other provisions dealing with 
torture, cruel, unusual and degrading treatment or punishment, arbitrary arrest or de-
tention, and due process.”44 René-Jean Wilhelm is more nuanced. He notes only two 
Geneva Conventions rules “where we implicitly feel the influence of the Universal 
Declaration of Human Rights and of the Charter of the United Nations”45, namely, 
“the one that prohibits attacks on dignity of persons, including humiliating and degra-
ding treatment” and “the rule of Article 3 which prohibits discrimination”46, which he 
said would be directly based on Article 2 of the UDHR.

Eventually, the drafters of the Geneva Conventions referred little to the funda-
mental principles proclaimed less than a year earlier. Even in the context of common 
Article 3 on internal armed conflicts, the inspiration has been found more in the hu-
manitarian tradition and in the spirit of the four Geneva Conventions47 than in Human 
40  Cf. notably R. Abi-Saab, Human Rights and Humanitarian Law in Internal Conflicts, in HUMAN RIGHTS AND HUMANITARIAN 

LAW – THE QUEST FOR UNIVERSALITY 107 (D. Warner (ed.), 1997); Y. Dinstein, The International Law of Inter-State Wars and 
Human Rights, 7 ISRAEL Y.B.HUM.RTS. 139-153 (1977); H. Meyrovitz, Le droit de la guerre et les droits de l’homme, 88 R.D.P. 1059-
1104 (1972).

41  A. Guellali, Lex specialis, droit international humanitaire et droits de l’homme : leur interaction dans les nouveaux conflits armés, 111/3 
R.G.D.I.P. 540 (2007) [translation by the author].

42  Cf. ACTES DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE GENÈVE DE 1949, vol.II A 761-766, vol.III 96-100 (1949).
43  S. Junod, Les droits de l’homme et le Protocole II, 739 REV.ICR 254-255 (1983) [translation by the author].
44  R. Provost, INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS AND HUMANITARIAN LAW 6 (2002).
45  R.-J. Wilhelm, Problèmes relatifs à la protection de la personne humaine par le droit international dans les conflits armés ne présentant pas 

un caractère international, 137 RECUEIL DES COURS 366 (1972) [translation by the author].
46  Id.
47  Id. at 365-366.
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Rights. Yet at this time it was the most conducive frame for reference to the UDHR: 
within the domestic sphere, the regulation of non-international armed conflicts shares 
with the UDHR the same concerns regarding the protection of individuals against 
their own State.

Beyond the issue of the influence of the UDHR on the law of armed conflict, 
arose in 1948 an issue much more confrontational, namely the possible applica-
tion of the rights proclaimed in the declaration during wartime. On this point, the 
reasoning of Henri Meyrowitz48 is very interesting. Partisan of the differentialist 
vision, he refutes those theories, which considering the Declaration as a response 
to crimes against humanity and war crimes committed during the Second World 
War, would make it a common element for Human Rights and humanitarian law. 
He stated that:

“Its inapplicability to wartime is both the result of philosophical 
assumptions, the object and purpose of the document and of the content of 
the human rights proclaimed. Because the authors of the Declaration had 
considered the respect of human rights inside each state as a capital condition 
to the peace safeguard they had considered these rights only for a peaceful 
context and worked to define them […]. Despite the “naturalist” spirit of some 
of its content, the Declaration is intended to apply mainly to “civil” relations, 
i.e. the relationship between an individual citizen and the State and, primarily 
his State.”49

Replaced in the context of 1948, we cannot refute this analysis. Indeed, in the spi-
rit of the majority of its drafters, the Declaration was aimed to create the conditions for 
a universal peace by promoting “the establishment of a uniformed minimum constitu-
tional law, based on a common vision of human rights and fundamental freedoms.”50

By prohibiting the war, the United Nations had at first focused their attention on 
the internal development of States. Even if some authors see a posteriori the UDHR 
as a driving force of an evolution of the law of armed conflicts51, it seems anachronis-
tic in view of the international system at that time to reach such a conclusion. Without 
denying the reciprocal influences between those two sets of law, the real evolution 
or revolution will come several years later with the reappropriation by the United 
Nations of a part of the law of armed conflict. This movement within the United 
Nations seems to be suitable to make the UDHR the starting point of a new model of 
international law. 
48  Cf. H. Meyrovitz, Le droit de la guerre et les droits de l’homme, 88 R.D.P. 1059-1104 (1972).
49  Id. at 1082 [translation by the author].
50  Id. at 1083 [translation by the author].
51  T. Meron, The Humanization of Humanitarian Law, 94-2 AJIL 245 (2000): “Despite these early signals [Lieber Code and Martens Clause], 

it is the Universal Declaration of Human Rights and other post-Charter human rights treaties and declarations that explain the focus of the 
Geneva Convention and Additional Protocols on individuals and populations. In matter such as the prohibition of torture and cruel, inhuman, 
or degrading treatment and punishment, arbitrary arrest and detention, and discrimination, as well as the guarantees of due process of law, 
human rights have exercised vast influence on instruments of international humanitarian law, producing a large measure of parallelism 
between norms, and a growing measure of convergence in their personal and territorial applicability.”
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 The UDHR, from a custom to a Lex generalis or the emergence of a new 
paradigm
At the 108th meeting of the 3rd Committee of the UN General Assembly responsi-

ble for drafting the Declaration, the representative of Belgium, Fernand Dehousse, de-
livered a statement on the future legal significance of this text52. He made a distinction 
between the articles that only summarize the rules already contained in the customary 
law of nations, and those, which expresses new rules. Boris Mirkin-Guétzévitch53 
also used this dinstinction in a course at The Hague Academy of International Law 
in 1953. Regarding the first set of standards, Mr. Dehousse concluded that “[t]he act 
of inscribing them in an international declaration could not deprive these rules of 
the binding character they already possessed”54 under customary law. As highlighted 
by the International Court of Justice (ICJ) few years later in the case Militarv and 
Paramilitary Activities in and against Nicaragua, “even if two norms belonging to 
two sources of international law appear identical in content, […] these norms retain 
a separate existence.”55 Adopted on the issue of a conflict between treaty-law and 
customary law, this statement should, a fortiori, be applied to a conflict between de-
claratory law and customary law.

On the other hand, regarding the reference to non-customary rules in a resolution 
of the General Assembly, the ICJ explained that these resolutions can “provide evi-
dence important for establishing the existence of a rule or the emergence of an opinio 
juris.”56 Thus, almost predictive, F. Dehousse concluded that by its legal status the 
Declaration of 1948 “would create the beginning of an obligation for United Nations 
Member States.”57 Because the Court also stated that “a series of resolutions may 
show the graduate evolution of the opinio juris required for the establishment of a new 
rule”58, we can conclude in conformity with Sean McBride that the UDHR, so many 
times reaffirmed and cited in decisions of the General Assembly and in international 
conventions, “can certainly be regarded as enunciating “the principles of the law of 
nations, derived from the usages established among civilized peoples from the laws of 
humanity and from the dictates of the public conscience”.”59 Nowdays, it appears that 
the customary nature of the UDHR is not a debatable issue anymore, at least regarding 
its implementation in peacetime.

Nevertheless, in 1967, a document of the UN Security Council explicitly combi-
nes human rights and the law of armed conflict in a resolution on the Arab-Israeli con-
52  Cf. F. Dehousse, United Nations General Assembly, 3rd session, 3rd commission, One hundred eighth meeting, 20 October 1948, U.N. 

Doc. A/C.3/SR.108.
53  B. Mirkine-Guétzévitch, Quelques problèmes de la mise en œuvre de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 83 RECUEIL DES 

COURS 310-311 (1953) [translation by the author].
54  F. Dehousse, United Nations General Assembly, 3rd session, 3rd commission, One hundred eighth meeting, 20 October 1948, U.N. Doc. 

A/C.3/SR.108.
55  Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 1986 ICJ Reports 178 (June 27).
56  Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996 ICJ Report 70 (July 8).
57  F. Dehousse, United Nations General Assembly, 3rd session, 3rd commission, One hundred eighth meeting, 20 October 1948, U.N. Doc. 

A/C.3/SR.108.
58  Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996 ICJ Report 70 (July 8).
59  S. MacBride, Human Rights in Armed Conflict. The Inter-Relationship between the Humanitarian Laws and the Law of Human Rights, IX-1 

REV.DROIT PEN.MIL. & DROIT GUERRE 378 (1970). Cf. also: UN G.A., Respect of Human Rights in Armed Conflicts, S.G. second 
report, U.N. Doc. A/8052 Annex I (Sept. 18, 1970).
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flict. This text affirms that “essential and inalienable human rights must be respected 
even in the vicissitudes of war.”60 Correlatively, in 1968, after asking Israel to “respect 
and apply the Universal Declaration of Human Rights and the Geneva Conventions of 
1949 in occupied territory”61, the International Conference on Human Rigthts held in 
Teheran concluded its work stating that “[t]he Universal Declaration of Human Rights 
states a common understanding of the peoples of the world concerning the inalienable 
and inviolable rights of all members of the human family and constitutes an obliga-
tion for the members of the international community.”62

By a simple substitution of words, the United Nations Secretary–General was able 
to deduce, in his second report on Human Rights Respect in Armed Conflict, that the 
“respect of rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights in peace-
time and armed conflict is now an important obligation for States, including States 
engaged in armed conflict.”63 It seems that in 1970, Mr. U Thant believed that the De-
claration had become a custom both in peacetime and in time of armed conflict. This 
was the first stage of reappropriation by the United Nations of the issue of monitoring 
of armed conflicts.

Therefore, with its resolution 2675 (XXV) of the 9th December 197064 welcoming 
the second report of the Secretary-General cited above, the United Nations General 
Assembly affirmed the “basic principles for the protection of civilian populations in 
armed conflicts”65, in which the Assembly included the “fundamental human rights, 
as accepted in international law and laid down in international instruments” and the-
refore “continue to apply fully in situations of armed conflict.”66 Although the UDHR 
is not explicitly mentioned, the terms used in this resolution are very close to the ones 
used by the Secretary General in its conclusions. Hence, customary human rights 
laws, “codified” by the UDHR, are fully applicable to civilians during armed con-
flicts67. Although, according to the General Assembly, these provisions do not a priori 
seem to apply to combatants, it is inappropriate to talk about “confusionism”68, as 
stated by Henri Meyrowitz. According to this author, Arab States have taken advan-
tage from the Teheran conference to link politically human rights with international 
60  UN S.C., Res. 237 (1967), U.N. Doc. S/RES/237(1967) (June 14, 1967) [we highlight].
61  International Conference on Human Rights at Teheran, Resolution I: Respect and application of human rights in occupied territories 4 U.N. 

Doc. A/Conf.32/41 (May 12, 1968).
62  International Conference on Human Rights at Teheran, Proclamation of Teheran 2, U.N. Doc. A/CONF.32/41 (May 13, 1968) [we 

highlight].
63  UN G.A., Respect of Human Rights in Armed Conflicts, S.G. second report Annex I, § 5, U.N. Doc. A/8052 (Sept. 18 1970). A still 

reaffirmed approach thirty years later by the UN Secretary-General : Commission on Human Rights, Sub-commission on prevention 
of discrimination and protection of minorities, Minimum humanitarian standards, Analytical report of the Secretary-General submitted 
pursuant to Commission on Human Rights resolution 1997/21, U.N. Doc. E/CN.4/1998/87 §48 (Jan. 5 1998): “It is widely accepted that the 
Universal Declaration of Human Rights, though it is not a treaty per se, creates obligations on all States Members of the United Nations. 
Most importantly, as the Universal Declaration states, human rights are “inalienable”, individuals are “born free and equal in dignity and 
rights” - it follows that we possess these rights regardless of whether the countries we live in are at war or at peace.”

64  UN G.A., Res. 2675 (XXV) – Basic principles for the protection of civilian populations in armed conflicts, U.N. Doc. A/RES/2675(XXV) 
(Dec. 9, 1970).

65  Id.
66  Id.
67  A position confirmed by the UN Secretary-General, Report of the Secretary-General to the Security Council on the protection of civilians in 

armed conflict, U.N. Doc. S/1999/957 §3 (Sept. 8 1999) : “International humanitarian and human rights law set out the rights of civilians 
and the obligations of combatants during time of conflict.”

68  H. Meyrowitz, Le droit de la guerre et les droits de l’homme, 88 R.D.P. 1069-1070 (1972).
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humanitarian law. Therefore this conference would have provided “to Arab States the 
opportunity to bring to the world public opinion, the accusations against the conduct 
of Israel in the occupied territories.”69 Beyond this assertion, this period is, according 
to him, the starting point “of an escalation in the confusion of the law of war and hu-
man rights Law”70, particularly with the adoption of resolution 2675 (XXV). From his 
point of view, this confusion would be harmful to the law of armed conflicts, even for 
the resolution of such conflicts71.

But far from the amalgam between these two normative sets, the possible concur-
rent and simultaneous application of human rights and humanitarian law highlights, 
first of all, the existence of common norms72 developped on behalf of a common aim. 
The fact that human rights are taken into account during armed conflicts shows the 
relationship between the UDHR and the new principles of international humanita-
rian law. Thus, at the first conference of experts on the development of humanitarian 
law standards of 1971 – convened by the ICRC – to draft a protocol to the Geneva 
Conventions, its members were able to say that human rights and humanitarian law 
share a common purpose, namely to ensure proper protection of individuals and their 
fundamental rights73. However, to achieve this protection, “international humanitarian 
law devotes special attention to the characteristics of the armed conflict and to the 
fact that, in these situations, the normal conditions of life in the nation are completely 
modified.”74 The experts concluded that all developments and the strengthening of this 
normative corpus contribute to the protection of individual fundamental rights wi-
thout the need to make direct reference to human rights law. Thus, as stated by Marc 
Schreiber, representative of the UN Secretary-General at the second session hold a 
year later: “[to] the first session of the Conference, many governmental experts refer-
red to the fact that these rules [Human Rights] are applicable not only in peacetime but 
also in times of armed conflicts, particularly in situations of armed conflict not of an 
69  Id. at 1061 [translation by the author].
70  Id. at 1069 [translation by the author].
71  M. A. Hansen, Preventing the Emasculation of Warfare: Halting the Expansion of Human Rights Law into Armed Conflict, 194 MIL.L.REV. 

(2007). According to this Judge Advocate General jurist, this confusion “could make winning wars nearly unachievable for those who try 
to comply with its strict requirements, and “‘[e]xcessive’ humanization might exceed the limits acceptable to armed forces, provoke their 
resistance, and thus erode the credibility of the rules.” Furthermore, humanization also could serve to unnecessarily prolong armed conflict, 
and thereby increase the evils of war that it purports to eradicate. Therefore, the unconstrained expansion of human rights law into matters 
of war must be stopped, for the safe of Soldiers and humanity alike.” This unfortunately reminds us of a famous thought of F. Nietzsche, 
BEYOND GOOD AND EVIL §146 (2000): “He who fights with monsters should be careful lest he thereby become a monster. And if thou 
gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee.”

72  Celebici Case, ICTY, No. IT-96-21, Appeal Chamber, Judgement §149 (Feb. 20, 2001): “The universal and regional human rights and the 
Geneva Conventions share a common “core” of fundamental standards which are applicable at all times, in all circumstances and to all 
parties, and from which no derogation is permitted. The object of the fundamental standards appearing in both bodies of law is the protection 
of the human person from certain heinous acts considered as unacceptable by all civilised nations in all circumstances.”

73  ICRC, CONFERENCE OF GOVERNMENT EXPERTS ON THE REAFFIRMATION AND DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL 
HUMANITARIAN LAW APPLICABLE IN ARMED CONFLICTS, vol. 1, 30, document CE/1b (1971). Cf. also: Prosecutor v. Anto 
Furundzija, ICTY, Trial Chamber Judgement, No. IT-95-17/1 § 183 (Dec. 10, 1998): “The general principle of respect for human dignity is 
the basic underpinning and indeed the very raison d’être of international humanitarian law and human rights law; indeed in modern times it 
has become of such paramount importance as to permeate the whole body of international law”; Prosecutor v. Zlatko Aleksovski, ICTY, Trial 
Chamber, Judgement, No. IT-95-14/1 §54 (June 25, 1999): “it is difficult to conceive of a more important value than that of respect for the human 
personality. It can be said that the entire edifice of international human rights law, and of the evolution of international humanitarian law, rests 
on this founding principle”; Celebici Case, IT-96-21 §149 ; T. Meron, International Law in the Age of Human Rights. General Course on Public 
International Law, 301 RECUEIL DES COURS 30 (2003): “The fact that the law of war and human rights law have different historical and 
doctrinal roots has not prevented the principle of humanity from becoming the common denominator of both systems.”

74  ICRC, CONFERENCE OF GOVERNMENT EXPERTS ON THE REAFFIRMATION AND DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL 
HUMANITARIAN LAW APPLICABLE IN ARMED CONFLICTS, vol. 1, 31, doc. CE/1b (1917).
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international character.”75 To solve the problem, Marc Schreiber suggested to “include 
in the Protocol an explicit reference to the fact that the Protocol applies without pre-
judice to the human rights principles and rules established by the United Nations.”76 
Without filing a proposal in this regard, several experts joined that opinion, “because 
in the application of international law we cannot ignore these instruments [UDHR, 
the International Covenants...].”77 But even if the Protocol II recalls in its preamble 
that “international instruments relating to human rights offer a basic protection to the 
human person”78, Protocol I only evokes, in its Section III on the treatment of persons 
in power of a Party to the conflict, “other applicable rules of international law relating 
to the protection of fundamental human rights during international armed conflict.”79 
It consequently leaves some doubt on the actual content of these rules and on the pos-
sible inclusion of human rights in those “other rules”.

In the advisory opinion on the Legality of Threat or Use of Nuclear Weapons, the 
International Court of Justice tried to clarify the issue stating that “the protection of 
the International Covenant of Civil and Political Rights does not cease in times of 
war, except by operation of Article 4 of the Covenant.”80 In this case, the right to life 
is not subject to derogation, and should also be respected in conflict situations. Thus, 
no one shall be arbitrarily deprived of life in peacetime or during an armed conflict. 
However, the Court based its reasoning on the doctrine of Lex specialis. Therefore 
the Court posed human rights law as the Lex generalis to which derogates “the law 
applicable in armed conflict which is designed to regulate the conduct of hostilities.”81 
In case of armed conflict, the arbitrary nature of death caused by the use of a certain 
type of weapon under Article 6 of the International Covenant on Civil and Political 
Rights (ICCPR) should therefore be interpreted according to the applicable rules of 
international humanitarian law82.

This vision of the doctrine of Lex specialis diverges from the traditional view. 
Indeed, the ICJ did not dismiss the human rights rule in favor of humanitarian law 
but the Court interpreted the right to life provided by the ICCPR in light of the laws 
regulating armed conflict83. On this point it seemed to follow some remarks of the 
Conference of Governmental Experts of 1971. These experts established a link betwe-
en human rights and humanitarian law, stressing that “the provisions of the Geneva 
Conventions protecting prisoners of war when questioned by the enemy, or forbidding 
the latter to hold them in dangerous zones, may be attached to the general rule for-
75  ICRC, CONFERENCE OF GOVERNMENTAL EXPERTS ON THE REAFFIRMATION AND DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL 

HUMANITARIAN LAW APPLICABLE IN ARMED CONFLICT, SECOND MEETING, vol. I § 2.69 (1972).
76  Id.
77  Id. at § 2.539.
78  PROTOCOL ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST 1949, AND RELATING TO THE PROTECTION OF 

VICTIMS OF NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS (PROTOCOL II), Preamble al. 2 (June 8, 1977).
79  PROTOCOL ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST 1949, AND RELATING TO THE PROTECTION OF 

VICTIMS OF INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS (PROTOCOL I), art. 72 (June 8, 1977).
80  Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, ICJ, Advisory Opinion, 1996 ICJ Report 25 (July 8 1996).
81  Id.
82  Id.
83  While it is true that one can rightly criticize the marginal role left to human rights in this advisory opinion, cf. V. Gowland-Debbas, The 

Right to Life and Genocide: The Court and International Public Policy, in INTERNATIONAL LAW: THE INTERNATIONAL COURT OF 
JUSTICE AND NUCLEAR WEAPONS 321-326 (L. Boisson de Chazournes & P. Sands (ed.),1999).
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mulated in Article 7 of the Covenant on Civil and Political Rights forbidding cruel or 
inhumane treatment.”84 Besides, they specifically stated that the rules of humanitarian 
law “extend beyond, detail, or develop certain of the rules set forth in the Covenants 
on human rights”85, because they are not sufficiently detailed to consider specific si-
tuations related to armed conflict. Thus, the use of this interpretative maxim does not 
reflect an antagonism between these two normative corpus. In fact:

“Interpretative maxims and conflict-solution techniques such as the 
lex specialis, lex posterior or lex superior […] enable seeing a systemic 
relationship between two or more rules, and may thus justify a particular 
choice of the applicable standards, and a particular conclusion. They do not do 
this mechanically, however, but rather as “guidelines”, suggesting a pertinent 
relationship between the relevant rules in view of the need for consistency of 
the conclusion with the perceived purposes or functions of the legal system as 
a whole.”86

From these interactions between international human rights law and the law of 
armed conflict seems to gradually grow a coherent system of rules, a new conceptual 
framework.

 The UDHR and armed conflicts or a systemic approach of the International 
Society
In his speech to the UN General Assembly on the 19th November 1998 , Judge 

McDonald, president of the International Criminal Tribunal for the Former Yugosla-
via, described the two international tribunals as “the guardians of the rights as enshri-
ned in the Universal Declaration.”87  This quotation reminds us the tail anchor of the 
international system established after the Second World War. The network of recipro-
cal relationships developed at the beginnings of international law tends to find a com-
mon purpose. The interactions between different international law branches show an 
overall coherence of the normative body. Because it can be seen as the expression of 
a custom whose application in time of armed conflict seems to be possible, the UDHR 
serves as a framework for the emergence of an International Society88.

This study of the relationship between the Declaration of 1948 and the Law of 
armed conflict has enabled us to show the existence of a common goal between these 
84  ICRC, CONFERENCE OF GOVERNMENT EXPERTS ON THE REAFFIRMATION AND DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL 

HUMANITARIAN LAW APPLICABLE IN ARMED CONFLICTS, vol. 1, 30-31, doc. CE/1b (1971).
85  Id.
86  M. Koskenniemi, International Law Commission, FRAGMENTATION OF INTERNATIONAL LAW: DIFFICULTIES ARISING FROM 

THE DIVERSIFICATION AND EXPANSION OF INTERNATIONAL LAW §36, U.N. Doc. A/CN.4/L.682 (Apr. 13 2006).
87  G. K. McDonald, ICTY President, Address to the United Nations General Assembly,  at <http://www.un.org/icty/pressreal/SPE981119.

htm> (Nov. 19 1998): “In a sense, our Tribunal was created to fill the gap left by the drafters of the Universal Declaration. When the Security 
Council established the International Tribunal in 1993, no one could have predicted that within one year a second Tribunal – for Rwanda – 
would be necessary. The establishment and success of these Tribunals played no small role in the signing, in July, of the Rome Treaty, creating a 
permanent International Criminal Court. Together, these courts are the guardians of the rights as enshrined in the Universal Declaration”.

88  In his PhD, Olivier de Frouville see human rights as dans the driving force behind the “expansion of the law of the universal human Society 
to the detriment of the law of the Society of sovereign States”, cf. O. de Frouville, L’INTANGIBILITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN 
DROIT INTERNATIONAL 48 (2004) [translation by the author].
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two normative corpus, a goal that mirrored an International Society still in germ in 
1918. Thus understanding the International Society as a system, ie “a series of ele-
ments in dynamic interaction, organized according to a common purpose”89, we can 
grasp its evolution by observing the interactions between each of its subsystems.

Originally linked to the State sovereignty paradigm, “the behaviour of the system 
was the result of the interactions between equipotential parties”90, but “gradually be-
came a clear subordination to the dominant parties.”91 The pre-war mainly bilateral 
scheme was gradually supplanted by a multilateralism, which tends to fragmenta-
tion92, or perhaps to complexity. Meanwhile, “the progressive specialization” of the 
system has been “closely connected with the progressive centralization expressed by 
the evolution linked to a dominant element.”93 This systemic analysis seems to be an 
interesting angle of attack for a more comprehensive approach of this new internatio-
nal law paradigm that emerges from the years 1970-80.

To clarify things, we have to complete our analysis of the relationship between the 
UDHR and armed conflict. We need to resume where we stopped, namely the idea of a 
lex generalis, but highlighting the centralizing dominant elements that are, as we will 
see, the possible derogable rights. Despite that, as pointed out by Mireille Delmas-
Marty, the 1948 Declaration does not mention these derogable rights,

“Article 29-2 of the Declaration allows “limitations” at the double condition 
that they are prescribed by law and to meet the requirements “of respect for the 
rights and freedoms of others” or morals, public order and general welfare in 
a democratic society. It accepts the existence of potential conflicts between a 
person’s rights and the rights of the others. It is mainly the possibility to have 
a space for negotiation of collective value, generally associated with political 
demands of raison d’Etat, a space widely opened by the words used: morality, 
public order and general welfare. The question arises as to whether all rights 
stated are subjected to such limitations or if some of them escape and enjoy 
absolute protection.”94

The U.N. Secretary-General provides an early response when he stated: “a situ-
ation in which a State is involved in an armed conflict can justify certain temporary 
restrictions on the exercise of certain human rights proclaimed in the Declaration.”95  
However, by definition, the restrictions do not have the same scope as derogations. 
Thus, as recalled by R. Ergec, “the restrictions are powerless to affect the substance 
89  J. de Rosnay, THE MACROSCOPE: A NEW WORLD SCIENTIFIC SYSTEM (1979).
90  L. von Bertalanffy, GENERAL SYSTEM THEORY: FOUNDATIONS, DEVELOPMENT, APPLICATIONS (1976).
91  Id.
92  Cf. notably P. M. Dupuy, The Danger of Fragmentation or Unification of the International Legal System and the International Court 

of Justice, 31 N.Y.U. J. INT’L L. & POL. 791 (1999); Gerhard Hafner, International Law Commission, RISKS ENSUING FROM 
FRAGMENTATION OF INTERNATIONAL LAW, annex 321-339, U.N. Doc. A/55/10 (2000).

93  L. von Bertalanffy, GENERAL SYSTEM THEORY: FOUNDATIONS, DEVELOPMENT, APPLICATIONS (1976).
94  M. Delmas-Marty, Le crime contre l’humanité, les droits de l’homme et l’irréductible humain, 1994-3 REV.SC.CRIM. 485-486 (1994) 

[translation by the author].
95  UN G.A., Respect of Human Rights in Armed Conflicts § 24, U.N. Doc. A/7720 (Nov.20, 1969).
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of the guaranteed rights” while “the concept of derogation includes the possibility of 
interferences in theory, free of any physical barrier.”96 But according to him, the Uni-
versal Declaration “contains in its Article 29 a general limitative clause which could 
serve as a derogation clause.”97  It therefore appears that Mireille Delmas-Marty, re-
ferring to the rights that were granted an “absolute protection”98, moved on to the 
ground of the derogation.

Commonly, the non-derogable rights are those to which no license is left to the 
States to exclude their application in some cases provided in advance and in any the 
circumstances. Hence, those are the rights referred to in Article 4 of the ICCPR, 15 of 
the European Convention on Human Rights (ECHR) and 27 of the American Conven-
tion on Human Rights (ACHR). As rightly pointed out by Jean Salmon, it deals with 
the possibility for States parties to the convention to plan “exceptions to the rule”99 
in case of exceptional circumstances. However we have to understand that the lex 
specialis principle do not intervene on the same level. When the special law derogates 
from the general law, it should be understood that it would replace a normative regime 
by another100, while the exception is “the restriction by a unilateral (legislative) act.”101 
Contrary to the situation of exception or limitation, we are not in front of a vertical 
relationship between a norm of international law and a domestic act, but in a horizon-
tal relationship of substitution of an international rule by another one. In the end, only 
the existence of a jus cogens norm can prevent the implementation of this principle in 
the resolution of normative conflicts. Indeed, jus cogens “according to the traditional 
view, serves as a principle of neutralization of the effectiveness of the lex specialis de-
rogat legi general principle by declaring the opposite agreement void. The jus cogens 
is the pure anti-derogation principle, it is the antimatter of the derogation.”102

But the problem of understanding the relationship between human rights law and the 
law of armed conflict becomes more complicated because of the inclusion of armed con-
flicts in the broader exceptional circumstances, and thus because of the possible identity 
of cases enabling the rule of exception or the application of the lex specialis principle.

Applying this to the case of the ICJ advisory opinion on the Legality of the 
Threat or Use of Nuclear Weapons, we are confonted to the right to life, recog-
nized as not subjected to exceptions under the Article 4 of the ICCPR. If excep-
tional circumstances do not allow states to temporarily violate this rule, thanks 
to the principle of lex specialis, an armed conflict would normally lead to the 
96  R. Ergec, LES DROITS DE L’HOMME À L’ÉPREUVE DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES. ETUDE SUR L’ARTICLE 15 

DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 34 (1987) [translation by the author].
97  Id. at 222.
98  Following Nicole Questiaux, Olivier de Frouville refers to “absolutely intangible rights” and to “relatively intangible rights.” Even 

in exceptional period the first ones are those that do not support any infrigment, while the second would accept limitations in some 
circumstances. Cf. O. de Frouville, L’INTANGIBILITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN DROIT INTERNATIONAL 70 (2004); N. 
Questiaux, UN. Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, STUDY OF THE IMPLICATIONS FOR 
HUMAN RIGHTS OF RECENT DEVELOPMENTS CONCERNING SITUATIONS KNOWN AS STATES OF SIEGE OR EMERGENCY 
15, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1982/15 (July 27, 1982).

99  J. Salmon (ed.), DICTIONNAIRE DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC 326 (2001).
100  Cf. R. Kolb, Jus Cogens, intangibilité, intransgressibilité, dérogation “positive” et “négative”, 109-2 R.G.D.I.P. 322 (2005).
101  Id. at 323 n. 47.
102  Id. at 323.
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applicability of humanitarian law standards. As pointed out by the ICJ, the period 
of armed conflict should not involve the complete inapplicability of the ICCPR, 
but the Court should have made prevail humanitarian law standards in case of the 
competing applicability between rules of the two corpus - in this specific case the 
right to life. An element seems to lack in this case to understand the jurisprudence 
of the ICJ. The non-derogeable character of the right to life under ICCPR cannot 
explain by itself the interpretation of Article 6 of the ICCPR in light of the law of 
armed conflict, and indeed the applicability of this rule of the human rights corpus 
in case of an armed conflict. 

It is therefore logical to assume that the ICJ has implicitly considered as jus cogens 
the prohibition of arbitrary deprivation of life, as set out in Article 6 of the ICCPR, 
and thus has moved this right to life from a non-derogeable right to an intangible right, 
namely a rule which combines at least the elements of a non-derogeable character and 
of jus cogens. However, considering from our point of view a systemic approach of 
international law, the Court has interpreted the arbitrary deprivation of life under the 
standards of humanitarian law. This approach can be described as systemic in the sen-
se that the interests of the whole system prevail on the individuality of the rule. Thus, 
“if discontinuity excludes subordination between different normative sets, it does not 
mean their absolute autonomy. Relationships in which the topology remains to be 
found are established. This term refers to the mathematical theory, applicable both 
in geometry and in algebra, which studies neighbourly relations between apparently 
discontinuous spaces.”103 

Facing a few years later multiple violations of individual rights guaranteed by the 
ICCPR, the ICJ explained that:

“More generally, the Court considers that the protection offered by human 
rights conventions does not cease in case of armed conflict, save through 
the effect of provisions for derogation of the kind to be found in Article 4 
of the International Covenant on Civil and Political Rights. As regards the 
relationship between international humanitarian law and human rights law, 
there are thus three possible situations: some rights may be exclusively matters 
of international humanitarian law; others may be exclusively matters of human 
rights law; yet others may be matters of both these branches of international 
law. In order to answer the question put to it, the Court will have to take into 
consideration both these branches of international law, namely human rights 
law and, as lex specialis, international humanitarian law.”104

103  M. Delmas-Marty, LE FLOU DU DROIT 26 (2004) [translation by tha author].
104  Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, ICJ, Advisory Opinion, 2004 ICJ Report 106 

(July 9).
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Forgetting to remind the lex specialis character of humanitarian law, the Court rei-
terated this interpretation in the case of Armed Activities on the Territory of the Congo 
(Democratic Republic of Congo v. Uganda) of 19th December 2005105.

In view of this jurisprudence, we have therefore to identify three situations re-
ferred to by the Court. Firstly, in case of armed conflicts, the rights that are not in 
“conflict” with a more specific humanitarian rule fall exclusively in the corpus of 
human rights106. Those rights apply regarding the possible escape clauses in interna-
tional instruments. Secondly, the opposite scheme applies to those situations governed 
exclusively by the law of armed conflict, either because the State has claimed for the 
application of an escape clause provided by a human rights instrument, or because the 
rule is specific to a situation of armed conflict (for example, the rules on the distinc-
tion between civilians and combatants).

Finally, the main question comes from the concurrent application of both nor-
mative bodies. As seen above, a first response was given by the ICJ for intangible 
rights, namely the application of human rights rules but interpreted under the norms 
of armed conflict law107. In other cases, when there is no contradiction between the 
two standards dealing with the same subject, a simultaneous application is possible108. 
This solution was the one used by the ICJ in the Armed Activities on the Territory 
of the Congo Case109 where the Court found a violation of both Article 7 of ICCPR 
and Article 32 of Geneva Convention IV of 1949110. In contrast, if the two norms are 
contradictory but the human rights rule is not an intangible right, we apply the lex 
specialis principle, but with an interpretation of the humanitarian standard in the light 
of the general human rights system. Thus, the Trial Chamber of the ICTy judged in 
this sense the Celebici case:

“It would, indeed, be contrary to the intention of the Security Council, which 
was concerned with effectively addressing a situation that it had determined to 
be a threat to international peace and security, and with ending the suffering 
of all those caught up in the conflict, for the International Tribunal to deny the 
application of the Fourth Geneva Convention to any particular group of persons 
solely on the basis of their citizenship status under domestic law […].

105  Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), ICJ, §216 (Dec. 19, 2005)
106  We do not come back here on the extraterritorial applicability of human rights, a condition obviously necessary to understand the 

relationship between human rights and the law of armed conflict. For more details, See. notably N. Lubell, Challenges in applying human 
rights law to armed conflict, 860 REV.ICR 739 (2005); Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian 
Territory, ICJ, Advisory Opinion, 2004 ICJ Report 109-111 (July 9).

107  The European Court of Human Rights seems to develop a similar jurisprudence on this issue. Cf. notably the analysis of the Issaieva c. 
Russie case of 2005 by M. Divac Öberg, Le suivi par le Conseil de l’Europe du conflit en Tchétchénie, 50 A.F.D.I. 761-762 (2004)

108  This possibility has been highlighted by the Commission on Human Rights, Res. 2005/63, Protection of the human rights of civilians 
in armed conflicts 40-42, U.N. Doc. E/CN.4/2005/L.11/Add.7 (Apr. 20, 2005): “conduct that violates international humanitarian law, 
including grave breaches of the Geneva Conventions, of 12 August 1949, or of the Protocol Additional thereto of 8 June 1977 relating to the 
Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), may also constitute a gross violation of human rights.”

109  Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), ICJ, §219 (Dec. 19, 2005).
110  GENEVA CONVENTION (IV) RELATIVE TO THE TREATMENT OF PRISONERS OF WAR, art. 32 (Aug. 12 1949): “Prisoners of war 

who, though not attached to the medical service of their armed forces, are physicians, surgeons, dentists, nurses or medical orderlies, may 
be required by the Detaining Power to exercise their medical functions in the interests of prisoners of war dependent on the same Power. 
In that case they shall continue to be prisoners of war, but shall receive the same treatment as corresponding medical personnel retained by 
the Detaining Power. They shall be exempted from any other work under Article 49.”
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This interpretation of the Convention is fully in accordance with the 
development of the human rights doctrine which has been increasing in force 
since the middle of this century. It would be incongruous with the whole 
concept of human rights, which protect individuals from the excesses of their 
own governments, to rigidly apply the nationality requirement of article 4, that 
was apparently inserted to prevent interference in a State’s relations with its 
own nationals. Furthermore, the nature of the international armed conflict in 
Bosnia and Herzegovina reflects the complexity of many modern conflicts and 
not, perhaps, the paradigm envisaged in 1949. In order to retain the relevance 
and effectiveness of the norms of the Geneva Conventions, it is necessary to 
adopt the approach here taken.”111

 Despite human rights law that apply to any individual in his relation with the 
State, the ICTY has chosen to apply implicitly the Law of Armed Conflict as a lex 
specialis, but interpreting it under the “the whole concept of human rights.”

This passage seems to be symptomatic of the need felt by international courts for 
a systemic approach of the International Society112. The terms “complexity” and “pa-
radigm” used by the ICTY reflect its concern for the unity of international law against 
the fragmentation of this legal order. It seems that the relationship between human 
rights law and humanitarian law is treated in a coherent way by different judicial de-
cisions113. And even if it does not specifically use the words lex specialis, complexity 
or paradigm, the Human Rights Committee had a similar approach to the issue. In 
general comment No 29114, it stated that:

“The Covenant applies also in situations of armed conflict to which the 
rules of international humanitarian law are applicable. While, in respect of 
certain Covenant rights, more specific rules of international humanitarian law 
may be especially relevant for the purposes of the interpretation of Covenant 
rights, both spheres of law are complementary, not mutually exclusive.”115

111  Prosecutor v. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic a/k/a “Pavo”, Hazim Delic, Esad Landzo a/k/a “Zenga”, ICTY, Trial Chamber, No. IT-96-21 
§§263, 266 (Nov. 16, 1998). Cf. also T. Meron, International Law in the Age of Human Rights. General Course on Public International 
Law, 301 RECUEIL DES COURS 26-27 (2003).

112  If we share with P. Meyer-Bisch the idea of a systemic approach of normative bodies, it seems impeding that the author claims that human 
rights in itself constitute “a system that must be complete” [cf. P. Meyer-Bisch, Méthodologie pour une présentation systémique des droits 
humains, in CLASSER LES DROITS DE L’HOMME 47-85 (E. Bribosia & L. Hennebel (ed.), 2004)]. We believe that this reduction of the 
analysis to the only human rights is a mistake given the complexity of the international order.

113  A contrario : A. Guellali,  Lex specialis, droit international humanitaire et droits de l’homme : leur interaction dans les nouveaux conflits 
armés, 111-3 R.G.D.I.P. 544-547 (2007): According to the author, the ICJ had made a detailed assessment, a “pragmatic approach” of 
the relationship between international humanitarian law and international law of human rights in order not to prohibit the use of nuclear 
weapons. She concluded that “lex specialis appears as a technical rule used by the Court in each case to resolve a concrete conflict of norms, 
and not to resolve a theoretical position on the absolute and general relations between international humanitarian law and human rights” 
[translation by the author]. Then is presented an evolution of the vision of the ICJ on this issue. Thus as this author stated, in the opinion on 
the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, the Court did not choose the “exclusive use 
of humanitarian law in relation to human rights. But the Court examined the provisions of two sets of norms equally.” [translation by the 
author].  Finally, in his recent arrest DRC v. Uganda, the ICJ have failed to recall the lex specialis character of humanitarian law and it kept 
the only implementation of the two corpus rule.

114  Human Rights Committee, General Comment No 29: Article 4 (Derogations during a state of emergency) §3, U.N. Doc. CCPR/C/21/
Rev.1/Add.11 (Aug. 31, 2001)

115  Human Rights Committee, General Comment No 31: The nature of the general legal obligation imposed on States parties §11, U.N. Doc. 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (May 26, 2004).
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Hence, the asserted and displayed complementarity between these two standar-
ds116 is based on reciprocal interactions made possible by a common set of rule. These 
elements correspond to the first two of a systemic relationship between these bodies. 
What we finally call the International Society or the paradigm of complexity also 
requires understanding the aim of the organization that gives it its signification, gui-
des its process and defines its means. This teleological dimension is inherent to any 
normative system.

It is ultimately useful to recall here the purpose of the drafters of the Declara-
tion: namely, as highlighted Eleanor Roosevelt in 1948, to draft “a statement of ba-
sic principles of inalienable human rights, setting up a common standard of achieve-
ment for all peoples and all nations.”117 Thus, to paraphrase Mireille Delmas-Marty, 
the Universal Declaration has become “a way to generate legal awareness [...] by 
giving, not the content of the rule, but the law of the law, i.e., the rule that allows to 
draw the line between what can or cannot be the law.”118

116  A complementarity recently highlighted by the Commission on Human Rights, Res. 2005/63, Protection of the human rights of civilians 
in armed conflicts 40-42 , U.N. Doc. E/CN.4/2005/L.11/Add.7 (Apr. 20, 2005): “Acknowledging that human rights law and international 
humanitarian law are complementary and mutually reinforcing, Considering that all human rights require protection equally and that the 
protection provided by human rights law continues in armed conflict situations, taking into account when international humanitarian law 
applies as lex specialis.”

117  Eleanor Roosevelt, United Nations General Assembly, 3rd session, 3rd commission,  Eighty-ninth meeting, 30 September 1948, 
document A/C.3/SR.89.

118  M. Delmas-Marty, LE FLOU DU DROIT 348 (2004) [translation by the author].

Xavier Aurey.indd   67 18/06/2009   21:07:40



68 IV ANUÁRIO BRASILEIRO DE DIREITO INTERNACIONAL | V. 2

Competition Issues in the Global Economy and the WTO Regulation 
of World Trade

GIORGIO SACERDOTI1

Resumo

Visando uma análise dialética acerca do “Direito da Concorrência” (Competition 
Law), Giorgio Sacerdoti contrapõe legislações internas e práticas de “enforcement” 
das principais jurisdições no que tange a essa matéria e o desenvolvimento pelo qual 
passa a regulamentação normativa e práticas do direito da concorrência no âmbito do 
comércio internacional. Para o autor, apesar de configurarem campos distintos de aná-
lise, eles possuem intrínseca relação, uma vez que a efetividade das regulamentações 
em âmbito interno é realçada pela esfera normativa multilateral. Dessa forma, con-
sidera-se que, se é verdade que devemos assumir que o sistema de leis da OMC não 
cobre expressamente a questão da concorrência comercial das enterprises no mercado 
global, é igualmente impossível negar que tal sistema, ao organizar um aparelho de 
regras que objetiva regular a conduta de governos no comércio internacional, possua 
normas que podem se tornar relevantes diante das condutas adotadas visando a regular 
as condições de competições existentes. Em seqüência, o artigo foca na discussão que 
periodicamente toma lugar acerca das vantagens e da praticidade da expansão do sis-
tema da OMC para cobrir diretamente tais questões do direito da concorrência. Nesse 
ponto, serão consideradas especialmente as objeções levantadas por países em vias de 
desenvolvimento, os quais têm impedido, até então, a evolução do sistema.

Abstract

Aimed on a Competition Law dialectic analysis, Georgio Sacerdoti compares the main 
jurisdictions internal legislations and practices of enforcement on the topic and the develo-
pment of norms and practices regulations within international trade. For the author, though 
he recognizes that they belong to different analytic spheres, they are intrinsically connec-
ted, since internal regulation effectiveness is stressed by multilateral normative construc-
tion. On one hand, if it is assumed that the World Trade Organization (WTO) law system 
does not cover expressly the problem of commercial competition between enterprises at 
the global market; on the other, it would be equally impossible to deny this system as it 
organizes a rule apparatus aimed on regulating governmental behavior for regulating exis-
tent competition conditions. Following that, the article focuses on the discussion on the 
WTO system expansion advantages and utility to cover directly Competition Law aspects. 

1  Professor of International Law and Jean Monnet Chair in European Law, Bocconi University, Milan; Member of the Appellate Body of 
the WTO, Geneva. This paper was first presented  as a  “ Key Note Speech“ at the 15th St.Gallen International Competition Forum held at 
the University of St. Gallen on 23 May 2008, and is also being published in the proceedings of that Conference (Prof. Carl Baudenbacher, 
editor)
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Last but not least, it will be specifically considered the objections raised by developing 
countries, which have hindered the system evolution up to now.

1. Introduction

The relationship between competition law, as it basic tenets emerge from a com-
parative examination of the legislation and enforcement practice  in the main jurisdic-
tions, on the one hand, and the evolution of international trade regulation and practice 
on the other hand has always been a tempting subject but also a difficult one. I will 
try to discuss it in this paper in my academic capacity but taking into account also my 
experience as a member of the Appellate Body of the WTO. Since I am not an expert 
of competition law but rather an international lawyer this is the only approach which 
I feel confident to follow in this endeavour.

The interrelation between these two fields is well known and has often been ex-
plored, especially at the academic level. The effectiveness of national competition regu-
lation would be reinforced by a multilateral regulation ensuring coordination between 
authorities and remedies to private parties unfairly treated in foreign market.  Thus in-
ternationally contestable markets also in respect of   private anticompetitive conduct is 
a recognized objective in an open global economy.2  Still, it does not happen often that 
experts in these two areas  meet and discuss together. There are enough, issues in the 
respective fields to discourage mixing the two. From a  regulatory and institutional point 
of view,  these two sets of regulation deal with distinct aspects of market regulations, 
pursue different, though not totally apart objectives, are addressed to different actors 
(enterprises and states respectively) and use quite different techniques. 

 In fact  the WTO law system does not cover expressly competition, that is the con-
duct of enterprises in the global market, nor does it have the objective to regulate gov-
ernmental action and enforcement of anti-competitive conduct of enterprises that have 
effects beyond national borders. The WTO organizes an inter-governmental system of 
rules that aims at regulating the conduct of governments in international trade. Trade 
has been understood traditionally since the creation of GATT in 1947 as the import 
and export of goods across borders, focusing on the reduction of border barriers by 
states and the non discriminatory treatment of imported products vis-à-vis domestic 
ones once imports have been introduced in a given domestic market.

The conduct of private parties, including  any anti-competitive conduct of enter-
prises, be it internally, in  cross-border operations or at a  global scale, is not basi-
cally within the purview of this system. On the other hand, whenever the conduct of 
governments by regulating competition  or by intervening in the markets do affect the 
conditions of competition therein between domestic and foreign business, WTO rules 
may become relevant and indeed have been invoked in this respect in several WTO 
disputes. Although the competition aspects have rarely been highlighted as such, it is 
a fact that  many provisions in the WTO Agreements  address issues of competition 

2  See P. Sauvé, Towards internationally contestable markets? H. Corbet, ed., The Global Contestability of Markets, 1996.

Giorgio Sacerdoti.indd   69 18/06/2009   21:06:56



70 IV ANUÁRIO BRASILEIRO DE DIREITO INTERNACIONAL | V. 2

at the international level and may have  an impact on the regulation of competition by 
member governments.

This will be therefore the object of the first part of my presentation here. The 
second aspect will focus on the discussions that periodically take place and initiatives 
stemming there from, as to the desirability and practicability of an expansion of the 
WTO system  to cover directly competition matters. The objections raised especially 
by developing countries  have prevented until now such a development. Most recently 
this has happened in 2004, when  a tentative plan to pursue  “trade and competition” 
as a new item in the current Doha Round negotiation was abandoned.

2. From the Havana Charter (ITO)  to GATT and the WTO

 Before investigating the competitive dimension of the current rules it is appropri-
ate to recall some of the main aspects of the WTO system  to understand the relevance 
for competition regulation of existing trade rules and the potential of the system  to 
govern competition expressly, but also the difficulties and the reasons for the resis-
tance that such a development has encountered until now.

May I recall briefly to the competent audience of this Forum, without going 
into too many details, that the WTO was established in 1995 and is a development 
of the GATT, the General Agreement on Trade and Tariff. The GATT was a multi-
lateral agreement but had no institutional framework. It was not an international 
organisation and relied only a small secretariat. Secondly, it only covered inter-
national trade of goods, because when it was established in 1947 international 
trade included basically only  goods. The GATT was a side-effect, so to say, of the 
negotiation of the Havana Charter which was meant in 1948 to establish an inter-
national trade organisation as the third pillar of the economic post WW II order 
along side the Bretton Woods institutions:  the IMF dealing with monetary  issues 
and currencies and the World Bank aimed at  assisting reconstruction and develop-
ment. The Havana Charter was never ratified by the US Senate and it remained as 
a result a dead letter. 

The Havana Charter would have been more comprehensive in coverage than the 
WTO almost 50 years later. Besides establishing the International Trade Organisation 
(ITO) it would have included  rules on competition as well as  covering other fields so 
to regulate not only trade but  the international economy in general through coopera-
tion and standards setting in various areas. The support for this far reaching approach 
faded quickly thereafter. What was left  was the GATT,  a distillation of the Trade 
Chapter of the Havana Charter that had been meant to be a provisional arrangement 
to sustain liberalization and orderly trade  while the  ITO would enter into force.3 The 
basic principles of GATT was the most favoured nation and the national treatment 
principles in order to avoid discrimination between products from different origin. 

3  The preparatory works of the GATT have only recently been investigated and presented systematically: see Douglas A. Irwin, Petros C. 
Mavroidis, Alan O. Sykes, The Genesis of the GATT, The American Law Institute, Cambridge 2008
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The “good conduct” code for governments laid down by GATT included just a few 
explicit rules against anticompetitive conducts by foreign firms (anti-dumping) and by 
governments (as to subsidies and privileges granted to state trading enterprises). The 
original text was sketchy and, institutionally,  did not  afford  adequate remedies in 
case the relevant provisions would be abused by governments .

 Ensuring market access to foreign producers and thereby enhancing international 
competition was however always basic  to the  GATT and is central to the WTO too, 
which has retained the GATT (now labelled “GATT 1994) as one of its central pieces 
of legislation. By requiring equal treatment and by restricting  interference by govern-
ments in the flow of international trade and as to the access to domestic  markets by 
foreign companies, the GATT and subsequent regulation comply with a basic objec-
tive: that of protecting  international competition in a market economy, now expanded 
to cover almost the entire world. 

The first principle  of GATT is of course found in Article 1 on the “Most Favoured 
Nation Treatment”. MFN entails that  an importing country should not treat differ-
ently imports of the same products from  different   foreign markets. Except where 
authorized by the agreement ( as within custom unions or under preferential condi-
tions permitted in favour of developing countries), customs duties must be identical 
on any given imported  product irrespective of the origin, and so also other charges 
and standards on or in connection with importation of such a product. The  “National 
Treatment” obligation has also an obvious competitive aspect. Once imported into a 
country, the foreign product must be treated just as the like national product for all 
purposes, ranging from distribution  to taxation. Avoiding discriminatory treatment by 
public authorities based on the origin of a product improves of course fair competition 
internationally.

The Uruguay Round of multilateral trade negotiations, initiated in 1986 and con-
cluded in 1994, has expanded and improved tremendously  the sectoral coverage and 
the institutional set up of the world trading system. The number of participating econ-
omies has subsequently expanded to reach almost the whole word, the most notable 
exception being currently  Russia.

The Uruguay Round had been launched as one of the periodic rounds that had 
extended the purview of the GATT in the past. Especially the Kennedy Round in 1967 
and the Tokyo Round in 1979  had added teeth to the antidumping and subsidy regula-
tion. The last GATT round  went well beyond past multilateral negotiations; notably 
it has made governmental activity  in the pursue of  otherwise legitimate domestic 
policies subject to more effective disciplines, so to ensure that  it may not  result in 
abusive  restrictions to market  access.  

Another notable success of a systemic implication was to bring services under 
the coverage and the disciplines of the  multilateral trade system. Trade in services 
has become a very important part of international trade. While most services were 
not tradable when GATT was established, professional and financial services, tele-
communication, information technology, to mention the most prominent, are  key to 
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the modern economy in an international dimension. The new General Agreement on 
Trade in Services (GATS) includes principles taken from the GATT but enshrines also 
specific rules, in view of the fact  that services are mostly  limited  by government do-
mestic regulation, notably on service providers, rather than by restrictions at the bor-
der. The TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
is also relevant as to the conditions of competition since more and more products 
(and services) are protected by intellectual property rights. Differences in the level of 
protection between countries and in the effectiveness of such protection distort inter-
national competition in those products and hinder international trade notwithstand-
ing the lowering of traditional border barriers. Agreeing on harmonized protection 
is especially relevant for companies engaged in outsourcing and in the international 
chain of production and distribution that   involves manufacturing and assembling in 
a number of countries.  

3. Competition concerns in GATT 1994; MFN and National Treatment

No agreement on competition  is  included in the Uruguay Round package nor 
was it even  envisaged there would be one. Before exploring whether such an agree-
ment would be warranted, feasible and acceptable, let us have a look to existing WTO 
provisions that in law or in fact do regulate directly or indirectly the conditions of 
competition, either by defining the relevant market or by governing in part ( mostly 
restraining ) an importing or exporting country ability to interfere with competition or 
affect the relative  position of competing firms.4

Article I of GATT on MFN Treatment and Article III on National Treatment have 
an implication for competition, because both  these principles apply to “like” prod-
ucts. The authorities of the importing country are prohibited from discriminating be-
tween like products imported from different foreign countries  as well as against for-
eign products, once introduced in the domestic market, in respect with like domestic 
products. This entails  clearly  a prohibition  against interfering with the conditions 
of competition  by governmental action. Art. III on “National Treatment on Internal 
Taxation and Regulation” goes further in para. 1 where it states that internal taxes and 
other internal charges, and laws, regulations and requirements should not be applied 
to imported or domestic products ( thus beyond “like” products) “so as to afford pro-
tection to domestic production”. As was stated by a GATT panel in 1987, the broader 
objective of Art. III  “ is to provide equal conditions of competition once goods have 
cleared through customs”.5 As to like products or “directly competitive and substitut-
able products”, internal taxation can be neither discriminatory nor protective under 
Art.III, first and second sentence respectively

4  For a recent comprehensive examination see, Alberto Alvaro-Jimenez, Emerging WTO Competition Jurisprudence and its Possibilities for 
Future Development, 24 NW J.INT’L. L. & BUS. 441 (2004). Se also the survey by Martyn Taylor, International Competition Law - A New 
Dimensionfor the WTO?Cambridge 2006, 160-162.

5  GATT Panel Japan- Custom Duties,BISD 34S/83 (1987)
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There has been an abundant case law as to the notion of “like product” under Art. 
I and III. The relevance of this concept depends of course on the definition retained. 
Art. I and III of GATT ( but also Art. II and XI ) protect competitive opportunities 
of imported products but not trade flows.6 At issue are differences in regulation of 
domestic versus imported products that  compete in the market, and that are often not 
identical but just similar and interchangeable up to a point. Let us  think of the ex-
amples of edible oil made or derived from different seeds, sugar cane versus red beet 
sugar, and nowadays bio-fuel made out of corn or of cane, in respect of other fuels for 
cars. Based on the case law, since there is no authoritative interpretation by the WTO 
members on the subject matter, it is generally held that  four criteria identify like-
ness. They are: (a) the product’s properties, nature and quality; (b) the product’s end 
use in a given market; (c ) consumers’ tastes and habits, which change from country 
to country; and finally (d) tariff classification. Thus a Japanese regulation protecting 
domestic spirits (sakè) in respect of foreign spirits, such a vodka, have been deemed 
inadmissible under Art. III, because they were deemed to be like products notwiths-
tanding their obvious difference 7

In a more recent development, features connected with the health risks relating 
to a component ( asbestos) have been considered relevant, in any case when they af-
fected the physical characteristic of the product.8

4.  Other competition concerns in WTO rules: anti-dumping, subsidies and 
the GATS

An other important area is that  of anti-dumping.  Art. VI of the GATT does not ban 
dumping, it only allows antidumping duties to offset or prevent dumping from abroad 
if it causes or threatens to cause material injury to an established industry in the im-
porting country. The WTO antidumping agreement and its predecessors within the 
GATT are mainly focused at regulating antidumping action by  importing countries 
so that resort to these measures  not be used as a protectionist device. In this respect 
the concept of “domestic industry”, made of “the  domestic producers as a whole of 
the like product” is important. The AD Agreement takes into account of the reality of 
competition in the relevant market also in more details. Art. 4 (II) gives a definition 
of a sub-national competitive market which can exceptionally be taken into account 
when the domestic producers affected “sell all or almost all of their production of the 
product in question in that market”. Thus national authorities in their investigations 
must resort to concepts typical of competition law, which may be reviewed in their 
correctness in WTO dispute settlement proceedings

The regulation of subsidies within the WTO  under the Agreement on Subsidies 
and Countervailing Duties  is the one set of provisions when similarities with domes-

6  See Appellate Body, Japan Alcoholics Beverages II,, adopted 1.11.1998, WT/DS /DS8/AB/R, 10-11 at 16.
7  Japan – Taxes on Alcoholic Beverages, Appellate Body, adopted 1 November 1999, WT/DS 8, 10, 11/AB/R
8  Appellate Body, EC-Asbestos, adopted 5 April 2001, WT/DS/ 135/!B/R
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tic or regional  regulation in a competition regulation perspective, such as in the EC, is 
more evident. Subsidies in the WTO jargon are nothing else than state aid. The defini-
tions relied upon under this WTO agreement are by and large equivalent if not identi-
cal to those found in EC law, as are the criteria to be used in investigations: specificity, 
benefits, market benchmarks. It is striking how the concepts resorted to in domestic 
procedures aimed at investigating alleged foreign  subsidies on exported products 
with a  view to subjecting them to countervailing duties remind of EC Commission 
State aid rules and investigation. This reflects the genetic connection that existed be-
tween the Treaty of Rome, when it was drafted in 1957 and the pre-existing Art.VI of 
GATT in this respect. The aim of the WTO anti-subsidy regulation is however quite 
different. The WTO prohibits flatly certain export subsidies. Others are not outlawed. 
If they are however granted to exported products in breach of WTO rules (“ action-
able subsidies”), the importing country is authorized to impose countervailing duties 
to offset  them, provided prejudice to the domestic industry affected is duly shown. In 
as far countervailing duties protect fair competition in the domestic market in respect 
of foreign subsidization. 

GATS is more explicit in some of its provisions as to the competition concerns 
that underpins certain rules. Thus Art. IX of GATS addresses directly “certain 
business practices of service suppliers, other than those falling under Article VIII 
“[“Monopolies and Exclusive Service Suppliers”]  that “ may restrain competition 
and thereby restrict trade in services”. This provision shows a new concern for 
anticompetitive conduct by business, but it provides only for consultation and has 
not yet been used. Art. XVII.3 provides a definition of no less favourable treatment  
that goes beyond form: “ Formally identical or formally different treatment shall 
be considered to be less favourable if it modifies the condition of competition in 
favour of services  or service suppliers of the Member compared to like services 
or service suppliers of any other member”. To a European reader the consistent ap-
proach taken by the European Court of Justice as to discrimination “in fact or law” 
appears behind this text.

 
5. The WTO dispute settlement system

Those references to condition of competition in GATT have been made more rel-
evant with the creation of the dispute settlement system of the WTO, a major achieve-
ment of the  Uruguay Round. Its distinctive  features are that it is compulsory, exclusive, 
rule-based and completed by multilateral surveillance to ensure implementation.

The fact that the interest of private producers and traders are involved explains 
some of these features, so that market access be not  improperly  denied and, if so, 
be promptly re-established by removing barriers inconsistent with the WTO com-
mitments undertaken by the importing country. Moreover trade relations require 
that disputes be resolved impartially, independently and also swiftly. This contrast 
with the fact that access and  participation   to WTO  litigation is restricted to mem-
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ber states  who are in full control and exercise a kind of traditional diplomatic pro-
tection of their nationals and enterprise when they bring a dispute. This is consistent 
with the fact that governments negotiate trade agreements and that any breach is 
considered to “nullify or impair” a trade benefit that a Member could have reason-
ably expected to accrue to it under a specific commitment, such as tariff binding 
of another member. This intergovernmental approach is thus completely   different 
from that of the administration of national and European competition law which is 
entrusted to public authorities and which recognize a direct role ( and rights of ac-
tion) of private parties.

 Ensuring effective compliance was key for the acceptance under the WTO agree-
ments of a number of new rules in fields that traditionally pertain more to domestic 
regulation than to foreign trade. The new commitments undertaken by WTO mem-
bers concern  not only  the importation of products and services, but affect national 
standards and domestic regulations dealing with commercialisation of products and 
the supply of services within the domestic market by foreign suppliers. They impact 
directly on national sovereignty and imply balancing domestic policies in areas such 
as protection of professionals and workers condition, the environment, the consumer. 
These policies may easily disguise protectionist intent, depriving foreign companies 
and individuals of the benefits that  their national government have negotiated . The 
recent well known disputes on GMOs and Gambling in which  the regulation applied 
by the EC and the US respectively were challenged as being inconsistent with the ap-
plicable WTO Agreements and their liberalisation commitments are  good examples.

Two traditional features of this system have however been retained, as  I have 
mentioned above. One feature is that the WTO regulates the conduct of states, of 
governments and not that of private enterprises. Therefore only governments have 
locus standi, both in negotiations  but also in dispute settlement. Although, from time 
to time one can see that the cases involve really directly enterprises through a kind of 
diplomatic protection. A number of cases are known by the name of the companies 
who were directly affected and whose interest were  taken up usually by the exporting 
government, both in cases involving domestic regulation and the impact of subsidies. 
In the case brought by the US against Japan known as the Kodak – Fuji case the US 
complained that through restrictive governmental regulation in Japan, benefiting prin-
cipally Fuji, Kodak was prevented from finding distribution and sale channels in the 
Japanese market. But once the panel denied that  Japanese authorities were involved, 
the US lost the case, which was not appealed.9  The rescue of Hynix, a major semi-
conductor producer, by  banks owned or controlled by Korea was the basis for coun-
tervailing duties imposed separately by the US and the EC which Korea challenges 
with mixed results.10

9    Japan - Measures Affecting Consumer Photographic Film and Paper - WT/DS44/R -  Report of the Panel – 31 March 1998
10   European Communities - Countervailing Measures on Dynamic Random Access Memory Chips from Korea - WT/DS299 - Report of the 

Panel, 17 June 2005; United States - Countervailing Duty Investigation on Dynamic Random Access Memory Semiconductors (DRAMs) 
from Korea - - WT/DS296/AB/R - Report of the Appellate Body, 27 June 2005. Japan - Countervailing Duties on Dynamic Random Access 
Memories from Korea - WT/DS336/AB/R  - Report of the Appellate Body, 28 November 2007. 
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Two pending cases in which the US and the European Communities are challeng-
ing the subsidies  granted respectively in favour of Airbus and Boeing, allegedly in 
breach of the limits imposed by the WTO subsidies agreement, are well known under 
the names of the companies involved.

6. The lack of direct regulation of competition in the WTO

Within the current WTO framework and in view of the opening of the markets 
and the reduction of barriers one can wonder whether competition regulation would 
not be called for to guarantee more effectively market access. Could the concerns and 
objectives that prompted the introduction  of unified rules on competition, directly 
applicable to enterprises, within the European Community as an integral part of the 
common market   be applicable in the world trading system? The global economy  is 
now quite  open in many sectors; products are traded word-wide, foreign firms com-
pete with domestic companies across the borders in most markets and the risk that 
the dismantling of governmental barriers be replaced by private restrictive practices 
is not just theoretical. As it was recognised when the European  common market was 
established, private enterprises by restrictive agreements and cartels, and dominant 
firms by abuse of their position can well reap the benefit of the reduction of border 
and other barriers, depriving the consumers and the economy at large of the expected 
benefits that are the main justification for “tying the hands” to governments. Develop-
ment and economic growth which is of major concern in the WTO, especially since 
the launching of the “Doha Development Round” in 2001 would also benefit from a 
common framework as to the basic rules of competition.11

The issue can be considered also from the point of view of foreign enterprises 
faced with the uneven or discriminatory application of domestic competition rules to 
the advantage of local producers. Even in absence of support by local authorities and 
especially where competition rules are lacking domestic producers can try to keep out 
foreign competitors through restrictive arrangements to the detriment of local consum-
ers, competitiveness and technological progress. On the other hand, powerful foreign 
players could ally themselves to restrict competition in any given export market. 

As to remedies and instruments, individual governments may be even more unable 
to act effectively on the global scale than European governments would have been  if 
a common competition policy had not been provided for in the treaty of Rome, to be 
administered centrally by the European Commission.  National competition authori-
ties, where they exist, can be unable or unwilling to address with success international 
private anticompetitive agreements or  abuse of monopoly power. While domestic au-
thorities of the importing country may lack competence and means, authorities where 
export cartel  are organized may not be interested to curb practices that affect distant 
markets. The absence of common principles and the uneven application of national 

11   See the Synthesis Paper on the Relationship of Trade and Competition Policy to Development and economic Growth, WTO Working Group 
on the Interaction between Trade and Competition Policy, WT/WGTCP/W/80 of 18 September 1998.

Giorgio Sacerdoti.indd   76 18/06/2009   21:06:57



Competition Issues in the Global Economy and the WTO Regulation of World Trade 77

competition rules hamper business enterprises operating globally or just wishing to 
access effectively foreign markets.

Both the risks  and the shortcomings of the current situation have been discussed 
in literature and have raised policy concerns12. The lack of multilateral action is there-
fore striking. Various reasons have been mentioned  as justification, while suggesting 
that the issue cannot be left unresolved13. 

7. The disputed case for the introduction of competition rules in the WTO

Let me mention a few issues keeping in mind as a background the present structure 
of the WTO and its objectives.14 First of all, national  markets has not undergone a 
process of harmonization in the  condition of competition from an economic point of 
view, such as in respect of costs of production factors, condition of labour and em-
ployment, endowment of natural resources, mobility of factors, standards of environ-
ment protection,  as the one that has characterized Europe. The very liberalisation of 
trade between the members of the WTO is not aimed at establishing free circulation 
not even of industrial products, not to speak of agricultural products and services. 
From a legal point of view, the WTO, as the GATT before it, and differently from the 
ITO  aims only  at “ the substantial reduction of tariffs and other barriers to trade and 
to the elimination of discriminatory treatment in international commerce” by entering 
“into reciprocal and mutually advantageous arrangements”. The WTO does not aim 
at harmonizing domestic regulation and at the establishment of common standards 
generally, differently than the European Community within its he common market. 
National markets remain distinct economically and also in  their regulation.

The Uruguay Round has resulted however in notable progress in several areas where 
the absence of basic standards as to the application of domestic rules is a direct obstacle 
to trade. Thus as to sanitary measures, technical standards and services under the GATS 
certain common principles, international harmonization and  minimum standards have 
been recognized and may be further developed under the relevant WTO agreements. 

ed on the full recognition of national sovereignty, different regulations and dif-
ferent standards may be maintained, provided the imported products conform to do-
mestic non discriminatory requirements as to products, irrespective of the production 
process taking place abroad. Even where some harmonization has been agreed upon, 
notably in the area of technical and sanitary standards, the undertakings concern more 

12   Competition Policy in the Global Economy, Leonard Waverman, William S. Comanor and Akira Goto Eds., Routledge 1997, and specifi-
cally therein: Eleanor M. Fox and Janusz A. Ordover, The Harmonization of Competition and Trade Law, 407; Antitrust e globalizzazione, 
(Symposium), Centro Nazionale Prevenzione e Difesa Sociale n°18, Giuffrè 2004; Merit Janow, Trade and Competition policy, P. Macrory, 
A. Appleton and M. Plummer, The WTO. Legal, Economic and Political Analysis, New York, Springer 2005, pp. 487-510.

13   Most recently see Competitive Advantage and Competition Policy in Developing Countries,Paul Cook, Raul Fabella, Cassey Lee Eds, Ed-
ward Elgar 2008; Oliver Budzinski, The Governance of Global Competition, Competence Allocation in International Competition Policy, 
Edward Elgar 2008.

14   Mention should also be made of the UNCTAD ''Set of multilaterally agreed equitable principles and rules for the control of restrictive 
business practice'' of 1980. These almost forgotten non binding principles remind us of the limited relevance of soft law instruments, 
especially when they are not backed by an effective implementation mechanism within an  international organization and not supported by 
countries concerned.
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the application of the measures than the standards  themselves. While the use of in-
ternational standards is advocated, WTO members may choose to adopt standards 
that are consistent with “the level of sanitary and phitosanitary protection a Member 
determines to be appropriate”.

The resistance of developing countries to introduce labour standards within the 
strict WTO framework shows that most WTO members consider that differences in 
the conditions and the cost of labour is not unfair; it is rather viewed as  one of the 
specific endowments in factors of production that sustain their participation to world 
trade. In their view domestic  regulation in this area, as well as to environment, should 
be left to national competence. International agreements should be negotiated and be 
monitored in other fora ( such as the ILO in respect of core labour standards), since 
the trade aspect is in their view not the dominant one.

The European Community has not been convinced by these arguments and has 
consistently advocated enhanced commitments to competition policy enforcement so 
to strengthen the multilateral trading system.15

The European Commission has made the case  for agreeing on at least some inter-
national competition principles that would provide for  a core group  that governments 
should enforce nationally in order to maintain a level playing field for enterprises also 
in respective to anticompetitive conduct. Technically this could be feasible; the TRIPs 
agreement, laying down  mostly rules and  principles to which national legislation 
must conform domestically in the area of intellectual property, could serve as a model. 
An attempt has even made at drafting such an agreement comprising both “binding 
core principles” and non binding optional commitments16. Core or minimum common  
principles could comprise non-discrimination in the competition law of the parties 
and their application, transparency, procedural fairness, , international cooperation, 
prohibition and action against the most objectionable forms of cartels, restrictive prac-
tices, abuse of monopolistic power.

Industrialized countries succeeded at the WTO Singapore Ministerial Conference  in 
1996 to have the issue of competition included in the tentative agenda of new issues ( 
together with trade and investment, trade and environment, transparency in governmen-
tal procurements  and trade facilitation) to be tackled in the next round. These issues 
became contentious at Doha in 2001, where negotiations on those issues were made 
dependent on a future specific consensus by all parties as to the modalities of each nego-
tiation at the next Ministerial Conference to be held in 2003.17 In other words, in contrast 
to what was agreed as to  the traditional areas, there was no commitment to negotiate 
new rules in respect of those four issues. Specifically as to the “Interaction between 
Trade and Competition”, there was a generic recognition of “the case for a multilateral 
framework to enhance the contribution of competition policy to international trade and 

15   See  the Communication to the Council by Sir Leon Brittan and Karel van Miert Towards an international framework of competition rules”, Com 
(96) 284.

16   See Martyn Taylor, International Competition Law cit at note 3, 435 ff. For a critical appraisal of the author’s project see the book review 
by Gabriella Venturini, Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2008, 944.

17  See the Doha Ministerial declaration of 14 November 2001, par. 20-27.
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development”, coupled with emphasis of the need for enhanced technical assistance and 
capacity building in this area. The main concern was thus the contribution to develop-
ment of new competition rules, and not the reinforcement of effective market opening.

 The resistance of developing countries increased, notwithstanding the preparatory 
work carried out  in ad hoc working groups within the WTO. There was opposition on 
the merits, since many countries felt that these new issues were being “imposed” upon 
them by industrialized nations. There were doubts whether those issues really war-
ranted new specific rules within the multilateral system, whether developing countries 
were capable to live up to the standards they would accept and fears for a biased 
approach in  restricting further the developing countries “policy space”. A systemic 
concern was that it was already difficult for many countries to digest the results of the 
Uruguay Round and to implement the commitments undertaken therein, so that the 
time was not ripe for a further extension of the system. 18

All this resistance brought finally to the abandonment of three of the four Singa-
pore issues at the WTO General Council of July 2004. The less controversial “trade 
facilitation” issue was the  only one that has remained on the table as part of the ongo-
ing negotiations. It is ironic that the “efficiency” of the WTO system and in particular 
of the dispute settlement mechanism, through which members are subject to strict 
scrutiny of their compliance with any obligation they have  undertaken, may have 
played at the end a negative role as to the non acceptance of the proposal concerning 
these new themes. The dispute settlement  system could however accommodate dis-
putes on competition issues.19 As an alternative one could envisage dealing with the 
matter between interested states only, through a “plurilateral agreement” ( such as the 
one on public procurements) not tied to the other ones as is the case of the existing 
multilateral WTO agreements bound together in the “single undertaking” ( or “single 
package”) of the Uruguay Round. Finally, the non application of the Dispute Settle-
ment Understanding of the WTO in favour of a looser multilateral control mechanism 
could also be envisaged. Both these options raise however systemic objections since 
they run counter to the consensus principle of the WTO and the universal coverage of 
its rules for all its members, which is a cornerstone of the WTO notwithstanding the 
exception of two plurilateral agreements.

8. Future Perspectives

More generally many countries appear reluctant to being burdened by further 
firm undertakings in trade and related areas, especially when this would oblige them 
to introduce new domestic regimes subject to international control. They fear that 
this would ultimately benefit especially foreign companies rather than the domestic 
economy. In theory, an  alternative option could be for exporting countries, those 

18   See Martin Khor, The “Singapore Issues” in the WTO: Evolution and Implications for Developing Countries, TWN Trade & Development 
Series 33, 2007

19   See Claus-Dieter Ehlermann and Louis Lothar, WTO Dispute Settlement and Competition Law. Views from the perspective of the Appellate 
Body’s Experience, European University Institute, Policy Paper RSCAS 02/12 (2002).
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where most multinational companies are based, to enact extraterritorial rules against 
restrictive practices applied by their enterprises in foreign markets. Assuming such a  
concerted responsibility for these practices in the general interest, would follow the 
precedent of the approach adopted for fighting bribery through the OECD Convention 
of 1997 against bribery in international business transactions. The general acceptance 
also by third countries of the appropriateness  of such an approach in fighting transna-
tional bribery by home countries is not shared however as to competition matters.

The key  international mechanism in place  is therefore the mostly bilateral, but 
still valuable, formal and informal network of agreements of cooperation progres-
sively established in recent years between antitrust authorities of countries where the  
regulation of competition is more advanced, also in order to avoid conflicts20. As to 
substantive issues, the existing International Competition Network “provides  com-
petition authorities with a specialized yet  informal venue for maintaining regular 
contacts and addressing practical competition concerns” This allows for a “dynamic 
dialogue that serves to build consensus and convergence towards sound competition 
policy principles across the global antitrust community”, as the official presentation 
of the ICN website explains21.

Indeed the extension of national competition regulation and the establishment 
of effective national authorities, through free adoption of foreign models and their 
adaptation to local conditions with the support of international assistance – a model 
followed in other areas such as through the  Financial Action Task Force as to mon-
ey laundering - seems a prerequisite for multilateral cooperation through binding 
agreements. The recent enactment by China in 2008 of a comprehensive national 
competition legislation represents the latest important development in this direc-
tion. This feature is here to stay, while the expansion of the WTO to competition 
remains a distant perspective, pending the finalization of the Doha round, especially 
in view of the crisis of 2008-2009 that will make the pursuit of such new ambitious 
goals  less likely.

20  The best examples being between the European Union and the US the 1991 Competition Cooperation Agreement and  their 1998 Positive 
Comity Agreement. 

21  www.internationalcompetitionnetwork.org.
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The Hague Choice of Court Convention (2005) - A Critical 
Assessment

PAulo BorBA CASEllA1

La Convention de La Haye de 2005 sur l’élection de for qui devrait fonctionner comme 
un outil particulièrement efficace pour s’assurer que le choix d’un for fait par les parties 
soit accepté par les états.
Catherine KESSEDJIAN, Le droit entre concurrence et coopération (in Vers des nou-
veaux équilibres entre ordres juridiques : mélanges en l’honneur de Hélène GAUDE-
MET-TALLON, Paris: Dalloz, 2008, pp. 119-132)
Tort is one of the most fascinating areas of private international law. It brings into focus 
the very basis of private international law including the reasons for displacing the law of 
the forum and the method of selecting the governing law. Not surprisingly this area of the 
law is the subject of many theories and approaches. 
Michael C. PRYLES, Tort and related obligations in private international law (RCADI, 
1991, t. 227, pp. 9-206, cap. i, ‘introduction’, pp. 21-31, cit. p. 21)

Resumo

A questão da escolha de fóruns adequados para a resolução alternativa de litígios, 
tanto nacionais quanto internacionais, insere-se no contexto de uma redefinição dos 
limites entre o Direito Internacional Público e Privado no período pós-moderno, quan-
do se passa a  prezar mais pela cooperação do que pela competição entre os Estados. 
A Hague Choice of Court Convention (2005) encaixa-se neste contexto de mudança. 
Contudo, considerar, tal qual a Convenção o faz, a jurisdição como um “serviço” que 
o Estado necessariamente deve prestar não é somente uma questão de terminologia, 
mas uma questão que envolve obstáculos conceituais e institucionais. o futuro da 
Convenção depende da medida em que ela satisfaz essas questões e supera obstáculos 
conceituais e institucionais. No contexto brasileiro, e isso também se aplica a outros 
Estados, ainda é duvidoso que essas questões sejam satisfeitas e que estes obstáculos 
sejam superados.

Abstract

Both internationally and nationally, the problem of choosing the most adequate 
forum for an alternative conflict resolution is part of a broader framework in which a 
limits redefinition between International Public and Private Law must be done during 
the current post-modern period, when it is more valued by states to cooperate than 
to compete. The Hague Choice of Court Convention (2005) fits within this changing 
context. Nonetheless, to consider jurisdiction as a “service” that the state necessarily 
has to provide, as the Convention does, is not only a problem of terminology. It is 
rather a question that involves conceptual and institutional obstacles. In the Brazilian 

1 Full professor for public international law & head of the international and comparative law department of the University of São Paulo
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context and some other states, it is still doubtful that these questions will be satisfied 
and these obstacles overcame.

Conceptual approach

The effort aiming codification of international law has brought relevant results, along 
the last five decades. The successful results do not need to be stressed. Others felt short 
of equivalent achievements. These might deserve a closer look, in order to assess the 
pros and contras of such attempts. Could possibly this turn to be the case of the Hague 
Choice of Court Convention (2005)2 ? An analysis of its contents and scope may be a 
hint at the possible extent of acceptance this Convention might expect to find.

The extent in which we are inserted in a changing world does not need to be 
stressed. Stating that change is the only thing that does not change is not new at all 
– the Ecclesiastes already stated contempt about “nihil sub sole novum” and SIMA 
QIAN, the Chinese equivalent of what should be expected of a classical Historian do 
already evidence this at large.

Present times might only have made this perception more close to us. And these 
times make it all the more necessary to cope with3.

Among such changes can be mentioned the fact that after the considerable deve-
lopment of formerly called “alternative” dispute resolution, we now tend to be more 
focused on the “appropriate” dispute resolution mechanisms4. This is mentioned in 
order to stress the growing need and awareness of structuring rules on the settlement 
of disputes in a multicultural world, growingly multidimensional and complex, in or-
der to address adequately the needs of operators as to the choices available for dispute 
settlement, both judicial and non-judicial, both national and foreign.

Jurisdiction is more and more perceived not as a matter of state prerogative, but 
as a means for the adequate exercise of a function and performance of a service to be 
rendered. But this may be like going too far, too soon. 

In the case of the Hague Choice of Court Convention (2005), as stated in its Pream-
ble, there is a desire “to promote international trade and investment through enhanced 
judicial cooperation”, thereby believing that “such co-operation can be enhanced by 
uniform rules on jurisdiction and on recognition and enforcement of foreign judg-
ments in civil or commercial matters”, while also “believing that such enhanced co-

2  Final Act of the Twentieth Session : CONVENTION ON CHOICE OF COURT AGREEMENTS concluded 30 June 2005
3   r. B. J. WAlKEr, After the future : enclosures, connections, politics (in the volume Reframing the international : law, culture, politics, 

edited bt Richard FALK, Lester Edwin J. RUIZ and R. B. J. WALKER, Nova York : Routledge, 2002, cap. 1, pp. 3-25, cit. p. 18) : “the future 
tense seems here to stay. Even the most cursory readings of contemporary events suggest patterns of change, that are at least as important 
as those patterns of unchanging territoriality, that once made claims about geopolitical necessity seem so plausible as accounts of what we 
must be, or not be, as political beings. In an age of movement and movements, of speed and accelerations, of flows and circuits and all those 
other signs of our moving on, our plans and predictions seem obsolete as soon as they are articulated. Stories about the possibility of moving 
from somewhere to somewhere else – from the sovereign state to some world order or cosmopolis or global society – seem less plausible 
than stories about the multiple journeys that we are already undertaking. Change, we might say, is what there is. It is not the exception to 
some spatial norm.”

4  Catherine KESSEDJIAN, in her already mentioned Le droit entre concurrence et coopération (in Vers des nouveaux équilibres entre ordres 
juridiques : mélanges en l’honneur de Hélène GAUDEMET-TALLON, Paris : Dalloz, 2008, pp. 119-132, p. 122) quotes a distinguished un-
named Colleague, addressing an aeropagus of arbitration specialists in India.
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operation requires in particular an international legal regime that provides certainty 
and ensures the effectiveness of exclusive choice of court agreements between parties 
to commercial transactions and that governs the recognition and enforcement of jud-
gments resulting from proceedings based on such agreements”.

This could, obviously, also be viewed from a Brazilian point of view. Thereto, can 
be added some more general considerations. Before drawing the final remarks. 

Contents and scope

In order to draw a general line about the contents and scope of the Hague Choice 
of Court Convention (2005) it can be stated that this Convention “shall apply in in-
ternational cases to exclusive choice of court agreements concluded in civil or com-
mercial matters”.5 

The extension to which the Convention (2005) encompasses not only exclusive 
choice of court agreements : to which a natural person acting primarily for personal, 
family or household purposes (as a consumer) is a party; and relating to contracts of 
employment, including collective agreements.

From a substantive point of view, the Convention (2005) shall not apply to mat-
ters, such as: a) the status and legal capacity of natural persons;

b) maintenance obligations;
c)  other family law matters, including matrimonial property regimes and other 

rights or obligations arising out of marriage or similar relationships;
d) wills and succession;
e) insolvency, composition and analogous matters;
f) the carriage of passengers and goods;
g)  marine pollution, limitation of liability for maritime claims, general average, 

and emergency towage and salvage;
h) anti-trust (competition) matters;
i) liability for nuclear damage;
j) claims for personal injury brought by or on behalf of natural persons;
k)  tort or delict claims for damage to tangible property that do not arise from a 

contractual relationship;
l)  rights in rem in immovable property, and tenancies of immovable property;
m)  the validity, nullity, or dissolution of legal persons, and the validity of decisions 

of their organs;
n)  the validity of intellectual property rights other than copyright and related 

rights;
5  Hague Choice of Court Convention (2005), art. 1 Scope : 1.1 as above, whereas 1.2 states that for the purposes of jurisdiction (according to 
Chapter 2 thereof), “a case is international unless the parties are resident in the same contracting state and the relationship of the parties and 
all other elements relevant to the dispute, regardless of the location of the chosen court, are connected only with that state” and that for the 
purposes of  recognition and enforcement (according to Chapter 3 thereof), “a case is international where recognition or enforcement of a 
foreign judgment is sought”. 
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o)  infringement of intellectual property rights other than copyright and related ri-
ghts, except where infringement proceedings are brought for breach of a contract 
between the parties relating to such rights, or could have been brought for breach 
of that contract;

p) the validity of entries in public registers.
Notwithstanding the exclusions stated in article 2 paragraph 2, proceedings are not 

excluded from the scope of the Convention (2005) where “a matter excluded under 
that paragraph arises merely as a preliminary question and not as an object of the pro-
ceedings”, and is in intended, “in particular, the mere fact that a matter excluded under 
paragraph 2 arises by way of defence does not exclude proceedings from the Conven-
tion, if that matter is not an object of the proceedings”. It is mandatory to assess how a 
‘preliminary question’ should be dealt with, at least for the purposes of the Convention 
(2005), as stated in its article 10.6

The Convention (2005) shall not apply to arbitration and related proceedings. This 
seems quite obvious as “arbitration and related proceedings” are related by specific 
conventions. It would make no sense for the Hague Choice of Court Convention (2005) 
to resume these matters, already adequately regulated through other international ins-
truments, such as the New York Convention on the recognition and enforcement of 
foreign arbitral awards (1958).

on the other hand, proceedings are not excluded from the scope of the Convention 
(2005) by the mere fact that a State, including a government, a governmental agency 
or any person acting for a State, is a party thereto. At the same time, and also obviously 
enough, nothing in the Convention (2005) shall affect privileges and immunities of 
States or of international organisations, in respect of themselves and of their property.

The Convention (2005) had to state clearly its scope, and this is made in Article 3, 
containg the definition of Exclusive choice of court agreements. The wording is quite 
direct, as for the purposes of this Convention : 

an “exclusive choice of court agreement means an agreement concluded by two or 
more parties (that meets the requirements of paragraph c) and designates, for the pur-
pose of deciding disputes which have arisen or may arise in connection with a particu-
lar legal relationship, the courts of one Contracting State or one or more specific courts 
of one Contracting State to the exclusion of the jurisdiction of any other courts”;

“a choice of court agreement which designates the courts of one Contracting State 
or one or more specific courts of one Contracting State shall be deemed to be exclusive 
unless the parties have expressly provided otherwise”;

6  Hague Choice of Court Convention (2005), art. 10 Preliminary questions : 1. Where a matter excluded under Article 2, paragraph 2, or under 
Article 21, arose as a preliminary question, the ruling on that question shall not be recognised or enforced under this Convention. / 2. recogni-
tion or enforcement of a judgment may be refused if, and to the extent that, the judgment was based on a ruling on a matter excluded under 
Article 2, paragraph 2. / 3. However, in the case of a ruling on the validity of an intellectual property right other than copyright or a related 
right, recognition or enforcement of a judgment may be refused or postponed under the preceding paragraph only where : (a) that ruling is 
inconsistent with a judgment or a decision of a competent authority on that matter given in the State under the law of which the intellectual 
property right arose; or (b) proceedings concerning the validity of the intellectual property right are pending in that State. / 4. recognition or 
enforcement of a judgment may be refused if, and to the extent that, the judgment was based on a ruling on a matter excluded pursuant to a 
declaration made by the requested State under Article 21.
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It is also stated that an exclusive choice of court agreement must be concluded 
or documented in writing, or by any other means of communication which renders 
information accessible so as to be usable for subsequent reference.

The exclusive choice of court agreement can be subject to severability. This is 
specifically dealt with by the Convention (2005)7.

In case where such “forms part of a contract shall be treated as an agreement in-
dependent of the other terms of the contract”. Thereby the validity of the exclusive 
choice of court agreement cannot be contested solely on the ground that the contract 
is not valid. 

Equivalent reasoning is usually followed concerning the severability of arbitration 
clauses. The severability can be adopted for the same equivalent and understandable 
reasons.

The Convention (2005) apparently caring not to take anything for granted, in Arti-
cle 4, lists many other definitions, such as “judgment”, whereby is meant any decision 
on the merits given by a court, whatever it may be called, including a decree or order, 
and a determination of costs or expenses by the court (including an officer of the 
court), provided that the determination relates to a decision on the merits which may 
be recognised or enforced under the Convention (2005). It is quite clearly stated – and 
could not be otherwise – that “an interim measure of protection is not a judgment”. 
And equivalent measures could not possibly be otherwise understood.8 

For the purposes of the Convention (2005), an entity or person other than a natural 
person shall be considered to be resident in the State : where it has its statutory seat; 
under whose law it was incorporated or formed; where it has its central administra-
tion; or where it has its principal place of business.9

Another relevant matter dealt with by the Convention (2005) is the determination 
of the jurisdiction of the chosen court, as stated – and this is done quite redundantly 
– by its Article 5.1 : “The court or courts of a Contracting State designated in an exclu-
sive choice of court agreement shall have jurisdiction to decide a dispute to which the 
agreement applies, unless the agreement is null and void under the law of that State”. 
So far no clear advancement is reached in the comprehension of the contents of the 
jurisdiction matter.

In case we now turn to article 5.2 : “A court that has jurisdiction under paragraph 
1 shall not decline to exercise jurisdiction on the ground that the dispute should be 
decided in a court of another State”.

It is also stipulated that the preceding paragraphs shall not affect rules on jurisdic-
tion related to subject matter or to the value of the claim or on the internal allocation 
7  Hague Convention on the Choice of Court (2005), article 15 : Severability recognition or enforcement of a severable part of a judgment 
shall be granted where recognition or enforcement of that part is applied for, or only part of the judgment is capable of being recognised or 
enforced under this Convention.

8  Hague Choice of Court Convention (2005) further states in Article 7 Interim measures of protection that “interim measures of protection are 
not governed by this Convention”. And that the Convention (2005) neither requires nor precludes the grant, refusal or termination of interim 
measures of protection by a court of a Contracting State and does not affect whether or not a party may request or a court should grant, refuse 
or terminate such measures.

9  Hague Choice of Court Convention (2005), article 4, par. 2.
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of jurisdiction among the courts of a Contracting State. However, where the chosen 
court has discretion as to whether to transfer a case, due consideration should be given 
to the choice of the parties.

opposite to the duties of the chosen court are the obligations of a court not chosen, 
as same are regulated by article 6 of the Convention (2005). A court of a Contracting 
State other than that of the chosen court shall suspend or dismiss proceedings to which 
an exclusive choice of court agreement applies unless : 

a) the agreement is null and void under the law of the State of the chosen court; 
b)  a party lacked the capacity to conclude the agreement under the law of the State 

of the court seised; 
c)  giving effect to the agreement would lead to a manifest injustice or would be 

manifestly contrary to the public policy of the State of the court seised; 
d)  for exceptional reasons beyond the control of the parties, the agreement cannot 

reasonably be performed; or 
e) the chosen court has decided not to hear the case.

Issues of public policy and the extension of the comprehension of the effects the-
reof are not solved just by enunciation of the paragraphs above. This can easily turn 
into a pitfall for any attempt to apply the Convention (2005). 

The extent to which issues of public policy may turn into trouble should be carefully 
considered. The matter in connection with arbitration has been extensively studied.10

Equally relevant is the determination of rules applicable concerning recognition 
and enforcement, as stated in article 8.1 : “a judgment given by a court of a Contrac-
ting State designated in an exclusive choice of court agreement shall be recognised 
and enforced in other Contracting States”. This is to be done in accordance with the 
requirements stated in Chapter 3 of the Convention (2005). obviously enough it is 
also determined by the Convention (2005) that “recognition or enforcement may be 
refused only on the grounds specified in this Convention”.

Consistently with the scope and efficient working of the Convention (2005), it is 
also stipulated, in article 8.2 that “without prejudice to such review as is necessary for 
the application of the provisions of this Chapter, there shall be no review of the merits 
of the judgment given by the court of origin. The court addressed shall be bound by 
the findings of fact on which the court of origin based its jurisdiction, unless the judg-
ment was given by default”. In addition thereto “a judgment shall be recognised only 
if it has effect in the State of origin, and shall be enforced only if it is enforceable in 
the State of origin”.

recognition or enforcement may be postponed or refused if the judgment is the 
subject of review in the State of origin or if the time limit for seeking ordinary review 
10  See, for instance, Jean-Baptiste RACINE, L’arbitrage commercial international et l’ordre public (avant-propos de Laurence BLOY, préface 

de Philippe FOUCHARD, Paris : LGDJ, 1999) and others.

Paulo Borba.indd   86 18/06/2009   21:05:48



The Hague Choice of Court Convention (2005) - A Critical Assessment 87

has not expired. A refusal does not prevent a subsequent application for recognition or 
enforcement of the judgment.11 

The same rationale stated in Article 8 shall also “apply to a judgment given by a 
court of a Contracting State pursuant to a transfer of the case from the chosen court in 
that Contracting State as permitted by Article 5, paragraph 3”. It is stated, however, 
that “where the chosen court had discretion as to whether to transfer the case to ano-
ther court, recognition or enforcement of the judgment may be refused against a party 
who objected to the transfer in a timely manner in the State of origin”.

In matters related to the refusal of recognition or enforcement, dealt with in Article 
9, it is foreseen that recognition or enforcement may be refused if : 

a)  the agreement was null and void under the law of the State of the chosen court, 
unless the chosen court has determined that the agreement is valid;

b)  a party lacked the capacity to conclude the agreement under the law of the 
requested State;

c)  the document which instituted the proceedings or an equivalent document, in-
cluding the essential elements of the claim, either (I) was not notified to the 
defendant in sufficient time and in such a way as to enable him to arrange for 
his defence, unless the defendant entered an appearance and presented his case 
without contesting notification in the court of origin, provided that the law of 
the State of origin permitted notification to be contested; or (II) was notified to 
the defendant in the requested State in a manner that is incompatible with fun-
damental principles of the requested State concerning service of documents;

d) the judgment was obtained by fraud in connection with a matter of procedure;
e)  recognition or enforcement would be manifestly incompatible with the public 

policy of the requested State, and this may include “situations where the spe-
cific proceedings leading to the judgment were incompatible with fundamental 
principles of procedural fairness of that State”;

f)  the judgment is inconsistent with a judgment given in the requested State in a 
dispute between the same parties; or

g)  the judgment is inconsistent with an earlier judgment given in another State 
between the same parties on the same cause of action, provided that the earlier 
judgment fulfils the conditions necessary for its recognition in the requested 
State.

Another topic dealt with in the Convention (2005) are damages, in accordance 
with its article 11, whereby “recognition or enforcement of a judgment may be re-
fused if, and to the extent that, the judgment awards damages, including exemplary 
or punitive damages, that do not compensate a party for actual loss or harm suffered”. 
In such cases, the court addressed shall take into account whether and to what extent 
the damages awarded by the court of origin serve to cover costs and expenses relating 
11  The matter is a subject of controversy in arbitration matters. See, for instance, P. B. CASELLA and D. GRUENBAUM, Execução de sen-

tença estrangeira anulada (Revista de arbitragem e mediação, São Paulo, ano 3, n. 9, abril-junho de 2006, pp. 207-251).

Paulo Borba.indd   87 18/06/2009   21:05:49



88 IV ANuÁrIo BrASIlEIro DE DIrEITo INTErNACIoNAl | V. 2

to the proceedings. A somewhat – albeit understandably – conservative approach has 
been adopted in this matter.

Another topic in the Convention (2005) deserving mention are the so-called Judi-
cial settlements (also mentioned in French as transactions judiciaires). Same are labe-
led as “judicial settlements (transactions judiciaires) which a court of a Contracting 
State designated in an exclusive choice of court agreement has approved, or which 
have been concluded before that court in the course of proceedings, and which are 
enforceable in the same manner as a judgment in the State of origin, shall be enforced 
under this Convention in the same manner as a judgment”. 

The acceptance and effect of the so-called judicial settlements (transactions judi-
ciaires) can also be a matter for controversy, to the extent that what can be legally ac-
ceptable under a certain jurisdiction may be considered as a matter contrary to public 
policy in another jurisdiction. In such a case of conflict with public policy rules of the 
state where recognition and/or enforcement is sought it should hardly be expected that 
the Convention (2005) stipulations would prevail.

In order to be quite plain and simple, Article 13 of the Convention (2005) lists 
“Documents to be produced” and these are to be, for the party seeking recognition or 
applying for enforcement” to produce :

a) a complete and certified copy of the judgment;
b)  the exclusive choice of court agreement, a certified copy thereof, or other evi-

dence of its existence;
c)  if the judgment was given by default, the original or a certified copy of a do-

cument establishing that the document which instituted the proceedings or an 
equivalent document was notified to the defaulting party;

d)  any documents necessary to establish that the judgment has effect or, where 
applicable, is enforceable in the State of origin;

e)  in the case referred to in Article 12, a certificate of a court of the State of origin 
that the judicial settlement or a part of it is enforceable in the same manner as a 
judgment in the State of origin.

What is not that plain and simple is the seemingly neutral statement of article 13.2, 
whereby doubt enters the field of application of the Convention (2005) : in case the 
terms of the judgment do not permit the court addressed to verify whether the condi-
tions of Chapter 3, on “recognition and enforcement” have been complied with, that 
court may require any necessary documents.

It is further stated that an application for recognition or enforcement may be ac-
companied by a document, issued by a court (including an officer of the court) of the 
State of origin, in the form recommended and published by the Hague Conference 
on Private International Law. Nevertheless, if the documents referred to in Article 13 
are not in an official language of the requested State, they shall be accompanied by 
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a certified translation into an official language, unless the law of the requested State 
provides otherwise.

Concerning procedure, article 14 of the Convention (2005) is quite inconclusive, 
as “the procedure for recognition, declaration of enforceability or registration for en-
forcement, and the enforcement of the judgment, are governed by the law of the re-
quested State unless this Convention provides otherwise”. This is not much enhanced 
by the plain statement that “the court addressed shall act expeditiously”, to the extent 
no precise features therefor are stated.

Under the usual broad wording of “general clauses” are contained provisions inten-
ded to regulate issues such as Article 16, dealing with “transitional provisions”, whereby 
the  Convention (2005) shall apply to exclusive choice of court agreements concluded 
after its entry into force for the State of the chosen court, and also quite obviously that 
“this Convention shall not apply to proceedings instituted before its entry into force for 
the State of the court seised”. This could not possibly be otherwise stated.

In matters related to “Contracts of insurance and reinsurance”, as contained in article 
17 of the Convention (2005), it is foreseen that “proceedings under a contract of insu-
rance or reinsurance are not excluded from the scope of this Convention on the ground 
that the contract of insurance or reinsurance relates to a matter to which this Convention 
does not apply”. In addition thereto “recognition and enforcement of a judgment in 
respect of liability under the terms of a contract of insurance or reinsurance may not be 
limited or refused on the ground that the liability under that contract includes liability to 
indemnify the insured or reinsured in respect of (a) a matter to which this Convention 
does not apply; or (b) an award of damages to which Article 11 might apply”. Again, this 
is not surprising, and could not be expected to be other way.

Consistent with the general trend of the Hague Conventions, it is stressed and sta-
ted that “all documents forwarded or delivered under this Convention shall be exempt 
from legalisation or any analogous formality, including an Apostille”. The wording of 
the article 18 is consistent with the trend adopted in the system of the Hague Conven-
tions.

Provisions dealing with declarations concern, respectively : “declarations limiting 
jurisdiction”, as stated in article 1912, “declarations limiting recognition and enforce-
ment”, as stated in article 2013, “declarations with respect with specific matters”, as 
stated in article 2114, of the Convention (2005). The so-called “reciprocal declarations 
12  Hague Convention on the Choice of Court (2005), art. 19 : “A State may declare that its courts may refuse to determine disputes to which 

an exclusive choice of court agreement applies if, except for the location of the chosen court, there is no connection between that State and 
the parties or the dispute”.

13  Hague Convention on the Choice of Court (2005), art. 20 : Article 20 Declarations limiting recognition and enforcement “A State may 
declare that its courts may refuse to recognise or enforce a judgment given by a court of another Contracting State if the parties were resident 
in the requested State, and the relationship of the parties and all other elements relevant to the dispute, other than the location of the chosen 
court, were connected only with the requested State”.

14 Hague Convention on the Choice of Court (2005), art. 21 : Declarations with respect to specific matters / “1. Where a State has a strong 
interest in not applying this Convention to a specific matter, that State may declare that it will not apply the Convention to that matter. The 
State making such a declaration shall ensure that the declaration is no broader than necessary and that the specific matter excluded is clearly 
and precisely defined. / 2. With regard to that matter, the Convention shall not apply : (a) in the Contracting State that made the declaration; 
(b) in other Contracting States, where an exclusive choice of court agreement designates the courts, or one or more specific courts, of the State 
that made the declaration”.
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on non-exclusive choice of court agreements” are also contemplated in article 22 of 
the Convention (2005)15. Declarations receive an additional article16 containing res-
pective specifications.

It is further stressed17 that in the interpretation of this Convention, regard shall be 
had to its international character and to the need to promote uniformity in its applica-
tion. This is and must be the case for the Convention (2005). And for any convention : 
it would not make any sense otherwise. Further consideration is given to the so-called 
“review of operation of the Convention”.18

The mention contained in articles 2519 and 2820 of the Convention (2005), per-
taining “non-unified legal systems” hardly deserves further consideration. It can be 
questioned whether and to what extent such a specific topic needed to be addressed in 
the Convention (2005), to the extent it pertains internal regulations of each state that 
may fit into the category of “non-unified legal systems”. It can also be noted that this 
does not apply to a country like Brazil.

The provision related to “non-unified legal systems, in accordance with Article 
25.4 shall not apply to a regional Economic Integration organisation. It could not 

15  Hague Convention on the Choice of Court (2005), art. 22 : Reciprocal declarations on non-exclusive choice of court agreements “1. A 
Contracting State may declare that its courts will recognise and enforce judgments given by courts of other Contracting States designated 
in a choice of court agreement concluded by two or more parties that meets the requirements of Article 3, paragraph c), and designates, for 
the purpose of deciding disputes which have arisen or may arise in connection with a particular legal relationship, a court or courts of one 
or more Contracting States (a non-exclusive choice of court agreement). / 2. Where recognition or enforcement of a judgment given in a 
Contracting State that has made such a declaration is sought in another Contracting State that has made such a declaration, the judgment shall 
be recognised and enforced under this Convention, if : (a) the court of origin was designated in a non-exclusive choice of court agreement; 
(b) there exists neither a judgment given by any other court before which proceedings could be brought in accordance with the non-exclusive 
choice of court agreement, nor a proceeding pending between the same parties in any other such court on the same cause of action; and (c) 
the court of origin was the court first seised”.

16  Hague Convention on the Choice of Court (2005), art. 32 : Declarations “1. Declarations referred to in Articles 19, 20, 21, 22 and 26 may be 
made upon signature, ratification, acceptance, approval or accession or at any time thereafter, and may be modified or withdrawn at any time. 
/ 2. Declarations, modifications and withdrawals shall be notified to the depositary. / 3. A declaration made at the time of signature, ratifica-
tion, acceptance, approval or accession shall take effect simultaneously with the entry into force of this Convention for the State concerned. 
/ 4. A declaration made at a subsequent time, and any modification or withdrawal of a declaration, shall take effect on the first day of the 
month following the expiration of three months after the date on which the notification is received by the depositary. / 5. A declaration under 
Articles 19, 20, 21 and 26 shall not apply to exclusive choice of court agreements concluded before it takes effect”.

17  Hague Convention on the Choice of Court (2005), art. 23 : Uniform interpretation.
18  Hague Convention on the Choice of Court (2005), art. 24 : Review of operation of the Convention “The Secretary General of the Hague 

Conference on Private International Law shall at regular intervals make arrangements for : (a) review of the operation of this Convention, 
including any declarations; and (b) consideration of whether any amendments to this Convention are desirable”. 

19  Hague Convention on the Choice of Court (2005), art. 25.1, 25.2 and 25.3 : “1. In relation to a Contracting State in which two or more 
systems of law apply in different territorial units with regard to any matter dealt with in this Convention : (a) any reference to the law or 
procedure of a State shall be construed as referring, where appropriate, to the law or procedure in force in the relevant territorial unit; (b) any 
reference to residence in a State shall be construed as referring, where appropriate, to residence in the relevant territorial unit; (c) any refer-
ence to the court or courts of a State shall be construed as referring, where appropriate, to the court or courts in the relevant territorial unit; 
(d) any reference to a connection with a State shall be construed as referring, where appropriate, to a connection with the relevant territorial 
unit. / 2. Notwithstanding the preceding paragraph, a Contracting State with two or more territorial units in which different systems of law 
apply shall not be bound to apply this Convention to situations which involve solely such different territorial units. / 3. A court in a territo-
rial unit of a Contracting State with two or more territorial units in which different systems of law apply shall not be bound to recognise or 
enforce a judgment from another Contracting State solely because the judgment has been recognised or enforced in another territorial unit 
of the same Contracting State under this Convention”.

20  Hague Convention on the Choice of Court (2005), art. 28 : Declarations with respect to non-unified legal systems “1. If a State has two or 
more territorial units in which different systems of law apply in relation to matters dealt with in this Convention, it may at the time of signa-
ture, ratification, acceptance, approval or accession declare that the Convention shall extend to all its territorial units or only to one or more 
of them and may modify this declaration by submitting another declaration at any time. / 2. A declaration shall be notified to the depositary 
and shall state expressly the territorial units to which the Convention applies. / 3. If a State makes no declaration under this Article, the 
Convention shall extend to all territorial units of that State.” 
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possibly have been stated otherwise. This can be formulated as a specific declaration 
to that effect, according to articles 28.421, 2922 and 3023 of the Convention (2005).

Concerning the “relationship with other international instruments”, article 26 of 
the Convention (2005) necessarily stipulates that “this Convention shall be interpreted 
so far as possible to be compatible with other treaties in force for Contracting States, 
whether concluded before or after this Convention”, and also quite obviously that “this 
Convention shall not affect the application by a Contracting State of a treaty, whether 
concluded before or after this Convention, in cases where none of the parties is resident 
in a Contracting State that is not a Party to the treaty”. And finally, the same provision 
goes further into the obvious, as stated: “this Convention shall not affect the application 
by a Contracting State of a treaty that was concluded before this Convention entered into 
force for that Contracting State, if applying this Convention would be inconsistent with 
the obligations of that Contracting State to any non-Contracting State. This paragraph 
shall also apply to treaties that revise or replace a treaty concluded before this Conven-
tion entered into force for that Contracting State, except to the extent that the revision or 
replacement creates new inconsistencies with this Convention”.

Any undergraduate legal student minimally familiarized with general law of trea-
ties under international law would already be aware that “this Convention shall not 
affect the application by a Contracting State of a treaty, whether concluded before or 
after this Convention, for the purposes of obtaining recognition or enforcement of 
a judgment given by a court of a Contracting State that is also a Party to that treaty. 
However, the judgment shall not be recognised or enforced to a lesser extent than 
under this Convention”.

In addition to the foregoing “this Convention shall not affect the application 
by a Contracting State of a treaty which, in relation to a specific matter, governs 
jurisdiction or the recognition or enforcement of judgments, even if concluded after 
this Convention and even if all States concerned are Parties to this Convention. 
This paragraph shall apply only if the Contracting State has made a declaration in 
respect of the treaty under this paragraph. In the case of such a declaration24, other 
21  Hague Convention on the Choice of Court (2005), art. 28.4 : “This Article shall not apply to a Regional Economic Integration Organisa-

tion”.
22  Hague Convention on the Choice of Court (2005), art. 29 Regional Economic Integration Organisations “1. A regional Economic Inte-

gration Organisation which is constituted solely by sovereign States and has competence over some or all of the matters governed by this 
Convention may similarly sign, accept, approve or accede to this Convention. The regional Economic Integration organisation shall in that 
case have the rights and obligations of a Contracting State, to the extent that the organisation has competence over matters governed by this 
Convention. / 2. The regional Economic Integration organisation shall, at the time of signature, acceptance, approval or accession, notify 
the depositary in writing of the matters governed by this Convention in respect of which competence has been transferred to that Organisa-
tion by its Member States. The Organisation shall promptly notify the depositary in writing of any changes to its competence as specified in 
the most recent notice given under this paragraph. / 3. For the purposes of the entry into force of this Convention, any instrument deposited 
by a regional Economic Integration organisation shall not be counted unless the regional Economic Integration organisation declares in 
accordance with Article 30 that its Member States will not be Parties to this Convention. / 4. Any reference to a “Contracting State” or “State” 
in this Convention shall apply equally, where appropriate, to a Regional Economic Integration Organisation that is a Party to it”.

23  Hague Convention on the Choice of Court (2005), art. 30 : “Accession by a Regional Economic Integration Organisation without its Mem-
ber States “1. At the time of signature, acceptance, approval or accession, a regional Economic Integration organisation may declare that it 
exercises competence over all the matters governed by this Convention and that its Member States will not be Parties to this Convention but 
shall be bound by virtue of the signature, acceptance, approval or accession of the organisation. / 2. In the event that a declaration is made 
by a Regional Economic Integration Organisation in accordance with paragraph 1, any reference to a “Contracting State” or “State” in this 
Convention shall apply equally, where appropriate, to the Member States of the Organisation”. 

24  On the possibility and content of such declarations, see as above noted, on articles 19, 20, 21 and 22 of  Convention (2005). 
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Contracting States shall not be obliged to apply this Convention to that specific mat-
ter to the extent of any inconsistency, where an exclusive choice of court agreement 
designates the courts, or one or more specific courts, of the Contracting State that 
made the declaration”.

Not less redundantly, article 26.6 states that “this Convention shall not affect the 
application of the rules of a regional Economic Integration organisation that is a 
Party to this Convention, whether adopted before or after this Convention : 

(a)  where none of the parties is resident in a Contracting State that is not a Member 
State of the regional Economic Integration organisation; 

(b)  as concerns the recognition or enforcement of judgments as between Member 
States of the regional Economic Integration organisation”. This could not 
possibly be otherwise stated !

Pertaining “signature, ratification, acceptance, approval or accession”, accor-
ding to article 27 of the Convention (2005) it is stated that : “this Convention is open 
for signature by all States”, “this Convention is subject to ratification, acceptance 
or approval by the signatory States” and “this Convention is open for accession by 
all States”. This reflects usual practice, and does not seem to deserve further consi-
derations.

In accordance with the practice current for all Hague Conventions, article 27.4 
states that “instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be 
deposited with the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands, 
[as] depositary of the Convention”. It is incumbent upon the depositary to notify the 
concerned parties and relevant on issues pertaining the Convention.25

Concerning the “entry into force”,26 provisions of article 31.1 of the Convention 
(2005) stipulate that : “this Convention shall enter into force on the first day of the 
month following the expiration of three months after the deposit of the second instru-
ment of ratification, acceptance, approval or accession referred to in Article 27”, and 
article 31.2 in turn adds to the former stated provision that “thereafter this Convention 
shall enter into force : 

(a)  for each State or regional Economic Integration organisation subsequently 
ratifying, accepting, approving or acceding to it, on the first day of the month 
following the expiration of three months after the deposit of its instrument of 
ratification, acceptance, approval or accession; 

25  Hague Convention on the Choice of Court (2005), art. 34 : “Article 34 Notifications by the depositary “The depositary shall notify the 
Members of the Hague Conference on Private International Law, and other States and Regional Economic Integration Organisations which 
have signed, ratified, accepted, approved or acceded in accordance with Articles 27, 29 and 30 of the following : / (a) the signatures, ratifica-
tions, acceptances, approvals and accessions referred to in Articles 27, 29 and 30; / (b) the date on which this Convention enters into force in 
accordance with Article 31; / (c) the notifications, declarations, modifications and withdrawals of declarations referred to in Articles 19, 20, 
21, 22, 26, 28, 29 and 30; / d) the denunciations referred to in Article 33.”

26  As of early August 2008, only Mexico has signed (as of September 2007), but not yet ratified the Convention (2005).
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(b)  for a territorial unit to which this Convention has been extended in accor-
dance with Article 28, paragraph 1, on the first day of the month following 
the expiration of three months after the notification of the declaration refer-
red to in that Article”.

Pertaining the “denunciation”, article 33 of the Convention (2005) stipulates that 
: “this Convention may be denounced by notification in writing to the depositary. The 
denunciation may be limited to certain territorial units of a non-unified legal system 
to which this Convention applies”. In such cases, the denunciation shall take effect 
on the first day of the month following the expiration of twelve months after the date 
on which the notification is received by the depositary. Where a longer period for the 
denunciation to take effect is specified in the notification, the denunciation shall take 
effect upon the expiration of such longer period after the date on which the notifica-
tion is received by the depositary”. 

usual ending close the Convention (2005)27. And enclosed “recommended form” 
is also contained.

After consideration of the contents and scope of the Hague Choice of Court 
Convention 2005, we can now turn to an evaluation of the possible extent of accep-
tance expected to be found by same.

Possible extent of acceptance expected

To what extent should acceptance of the Hague Choice of Court Convention (2005) be 
expected ? This is a matter for “wait and see” – but some expectations may be drawn …

The influence of the Hague Conference on Private International Law does not 
need to be stressed.28 Nor does need to be focused the relevance of its contribution to 
the development of international law. There are, all in all, 115 years of services rende-
red. But a glorious list of achievements does not foreclose some failures. There were 
and there are some flops as well. These do not have to be dwelt upon.

The Convention (2005) is part of a bigger initial project – dare we to name it ‘me-
galomaniac’, as it might deserve to be called ? – and that has been cut to its size.  This 
does not need to be dwelt upon : recent history keeps record thereof.

The idea of the choice of court is not necessarily bad, per se. But it could hardly be-
come workable. At least hardly workable such as it is worded in the Convention (2005).
27  “In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention. / Done at The Hague, on 30 June 2005, in 

the English and French languages, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Govern-
ment of the Kingdom of the Netherlands, and of which a certified copy shall be sent, through diplomatic channels, to each of the Member 
States of the Hague Conference on Private International Law as of the date of its Twentieth Session and to each State which participated in 
that Session. / Further mention is given to “Annex to the Convention”: “recommended form”.

28  T. M. C. ASSER INSTITUUT, The influence of the Hague Conference on private international law : selected essays to celebrate the 100th. 
Anniversary of the Hague Conference on Private International Law (published by the Netherlands International Law Review, 1993, vol. XL, 
issue 1, Dordrecht : M. Nijhoff Publishers / The Hague : T. M. C. Asser Instituut, pages XX + 142)
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The specialized literature on this topic oscillates between a timid support and some 
reticence concerning its coming into force29. But there is room for attempting to see the 
rationale behind the current lines : are most national legal systems – and also the respective 
national institutions and especially courts – ready to view jurisdiction issues to be treated no 
longer as a public policy issues but growingly as a ‘service’ to be rendered ? I doubt it.

In view of the foregoing, after considering the possible extent of acceptance ex-
pected it might now be timely to turn to a somewhat more specific approach, I would 
name the Brazilian point of view, on the Hague Choice of Court Convention 2005.

The Brazilian point of view

The purpose and scope of this item, on the Brazilian point of view about the Hague 
Choice of Court Convention 2005, is aimed to assess whether and to extent accep-
tance of this convention can be expected in Brazil. This is never an easy question to 
be answered. Nevertheless, it is necessary to tackle with the hurdle, and try to assess 
its compatibility with the national legal order.

No conceptual hindrance against acceptance seems to exist. This could be sta-
ted outright. And close the matter. It does not seem to be the case. However, some 
doubts can be cast …

N. ArAuJo (2008)30 starts evaluation of the Convention (2005) pointing to the fact 
that its success is still dependent upon its ratification by enough signatory states in order 
to enter into force. Thereupon she points the difficulty many countries face towards 
choice of court agreements. She notes that the adoption of the Hague Choice of Court 
Convention (2005) could be beneficial in Brazil due to the fact that there is hesitation 
in case law concerning effect of choice of forum clauses in international agreements. 
Although a choice of forum clause may direct a case to a foreign court there may be no 
certainty about Brazilian courts declaring same to be incompetent to judge the case.

Under Brazilian law, the matter of international competence and the choice of 
court clauses are subjects for controversy31. There are conflicting cases on these to-
pics, related to the exclusion of the competence of Brazilian courts. 

The controversies occurs both in connection with impeding a Brazilian court from 
deciding a case, due to choice of court being triggered to determine the competence 
of a foreign jurisdiction, and also the other way round : it is doubtful a Brazilian 
court would deem itself to be competent, due to the occurrence of a choice of court 
agreement, against specific provisions contained in Brazilian law, for determining 
competence of courts, both national or foreign. 
29  The bibliography on the preparation of the Convention (2005) by the Hague Conference on Private International Law states this trend. See, 

e.g. : C. KESSEDJIAN (2006) and (2008) on the topic. 
30  N. de ArAuJo, A Convenção da Conferência da Haia sobre escolha de foro e o direito brasileiro : razões para a sua adoção (2008) (in 

Direito internacional : estudos em memória de Araminta de Azevedo MERCADANTE, edited by P. B. CASELLA and G. F. C. MONACO, 
São Paulo : Quartier Latin, 2009, in printing).

31  I.a., see J. DOLINGER, Direito internacional privado : parte geral (Rio : Renovar, 6ª. ed., 2001) ; N. de ARAUJO, Direito internacional pri-
vado : teoria e prática brasileira (Rio : Renovar, 2nd. ed., 2004) ; N. de ARAUJO, Contratos internacionais (Rio : Renovar, 3rd. ed., 2004).
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International competence, as regulated by article 88 of Civil procedure code in 
Brazil32, leads to one out of three situations : the Brazilian judicial authority is com-
petent when : 

(I) defendant, regardless of its nationality, is domiciled in Brazil ; 
(II) the obligation is to be performed in Brazil ; and 
(III) the lawsuit originates from a fact occurred or an act practiced in Brazil. 

Before anybody raises the objection against the extent this might be applicable 
to cases contemplated by the Convention (2005), it should be noted that the sole 
paragraph to article 88 of the Brazilian Civil Procedure Code stipulates that “for the 
purposes of number (I) is considered domiciled in Brazil the foreign legal entity that 
may have in Brazil an agency, an affiliated or a subsidiary company”. Thus it clearly 
can encompass legal entities, albeit not having its main place of business in Brazil.

Article 89 of the same Civil procedure code states cases of competence of Brazi-
lian judicial authority “with exclusion of any other”, in cases related to : 

(I) take action in connection with real estate located in Brazil ; 
(II)  proceed with inventory and division of estate situated in Brazil, regardless of 

the fact that the legacy may come from a foreigner, and same may have resided 
outside the national territory.

Article 90 states that a lawsuit started before a foreign court does not foreclose the 
same case to be raised before a Brazilian court, nor does it hinder the Brazilian judi-
ciary authority from knowing the same case and those related to the same main case.

The line is clearly drawn. The exercise of jurisdiction, except for the cases where 
arbitration is legally acceptable and same has been accepted by the parties and such 
acceptance has been considered valid by Brazilian courts, if and when the matter is 
brought to them for judicial review, the limits of the exercise of jurisdiction is not a 
matter of contractual choice by private parties.

Law states the limits and the contents of jurisdiction in Brazil. The adoption of the 
Convention (2005) would not only require revision of the above quoted provisions 
of the Brazilian Civil Procedure Code, but especially a change of mentality. And to 
change the minds is a task more difficult to be done than changing the wording of a 
legal provision.

In view of the changes occurred in connection with the acceptance and the cur-
rent practice of arbitration, I mean international commercial arbitration, in Bra-
zil, similarly relevant changes might also occur in connection with choice of court 
agreements. But these do not just happen like that, they need to be built. And this 
may seem less clear in the case of choice of court : whether and how far would they 
32  Código de processo civil (Lei n. 5869, de 11 de janeiro de 1973, atualizado até a Lei 11.441 de 4 de janeiro de 2007, São Paulo : AASP – São 

Paulo Lawyers Association in collaboration with Lex Editora, 2007).
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really be relevant? It is progress or just a change – and this may be arguable – to 
shift from the conception of choice of court as a matter of jurisdiction or as a matter 
of contractual choice, made by private parties ? This would not be an easy change 
to be featured, vis-à-vis Brazilian courts, at least not until now.

A favorable auspice could be the circumstance that the Convention (2005) having 
been adopted by consensus might lead to little or no objections to be raised by both 
the united States, and the European union countries. This remains yet to be seen, 
especially for Europe.

A substantial change towards the view of jurisdiction has occurred in Brazil since 
the Arbitration Law 9307 was enacted in 1996.33 The matter has entered current prac-
tice and the national courts have positively reacted to same.34

Another issue to be assessed is whether and to what extent an equivalent change 
may be expected to take place in connection with choice of court agreements. The 
matter can be stated differently from what occurs in connection with arbitration : in 
these cases, the choice made by the parties creates jurisdiction for that specific case 
and same remains limited to that issue between the parties. 

In case of choice of court the matter is to be viewed the opposite way. Jurisdiction 
would be diverted, not created. The national courts may not react as neutrally towards it 
as they usually do, when an arbitration clause is inserted in a contractual relation35.

After this exercise on the possibility and extent of acceptance the Hague Choice of 
Court Convention 2005 may find in Brazil, this paper can now be turned towards the 
not less expected and required final remarks.

Final remarks

Now drawing to the final remarks on the Hague Choice of Court Convention 
(2005) this should be viewed within the larger framework of the changing structure of 
international law in the post-modern context. Both post-modernity and international 
law are to be taken as known elements, otherwise this may be going too far.36

The changing structure of international law in the post-modern context entails 
changes also in view of the division between public and private international law. 
The lines may seem somewhat blurred in comparison to old-timer clear-cut divisions 
between ‘public’ and ‘private’. This no longer holds as it might have seemed – albeit 
more than effectively existed – before.
33  BRAZIL : Arbitration Act (September 23, 1996) (“English version and introductory note” by P. B. CASELLA et al., International Legal 

Materials, vol. 36, nr. 6, Nov. 1997, pp. 1562-1577)
34  P. B. CASELLA (editor), Arbitragem : lei brasileira e praxe internacional (São Paulo : LTr, 2nd. edition, 1999) among many other titles 

available.
35  P. B. CASEllA, Autonomia da vontade, arbitragem comercial internacional e direito brasileiro (in o direito internacional contemporâneo 

: estudos em homenagem ao professor Jacob DOLINGER edited by Carmen TIBURCIO and Luis Roberto BARROSO, Rio : Renovar, 2006, 
pp. 737-750) ; P. B. CASEllA, Arbitragem : entre a praxe internacional, integração no MERCOSUL e o direito brasileiro (in Arbitragem 
: lei brasileira e praxe internacional, São Paulo : LTr, 2nd. edition, 1999, pp. 497-514).

36  P. B. CASELLA, Fundamentos do direito internacional pós-moderno (prólogo de Hugo CAMINOS, São Paulo : Quartier Latin, 2008). 
French edition in preparation.

Paulo Borba.indd   96 18/06/2009   21:05:50



The Hague Choice of Court Convention (2005) - A Critical Assessment 97

Among such changing topics are matters such as the extension and the contents 
of judicial cooperation among states. And also is a growing field the building of other 
cooperation channels, more open and more constructive. These are large subjects, just 
to be mentioned here.

The borderline between ‘public’ and ‘private’ in matters of jurisdiction is often 
brought to light in connection with international commercial arbitration issues. The 
long standing debate about the ‘legal nature’ of arbitration is just a hint at same, also 
not to be recovered here. Besides arbitration, may the so-called “alternative dispute 
resolution” devices also be reconsidered, as these many co-exist and have even histo-
rically preceded judicial solution of disputes. Naming is not an innocent operation. 

But, a similar line of reasoning may be brought forward in connection with the 
so-called ‘choice of court’ issues : the borderline among public and private may be 
changing in connection therewith, as it is also undergoing mutations in general for 
international law as a whole in the post-modern context, but these concepts may, to a 
certain extent still make sense.

Viewing jurisdiction as a state prerogative or as a ‘service’ to be rendered is not 
simply a matter of terminology. It is also a question of conceptual, or rather institutio-
nal choices. And this is something to be considered carefully. I am not sure Brazilian 
top courts (Supremo Tribunal Federal and Superior Tribunal de Justiça) are ready and 
willing to peacefully accept and handle such clauses, thereby entailing matters to be 
turned down from judgment in Brazil, in cases where jurisdiction would be exercised 
here, in accordance with the applicable rules of private international law in Brazil. 
This remains to be seen.

Summing up, and speaking quite frankly, I do tend to cast the doubt about the 
future of the Convention (2005). This is stated as a general remark. 

In addition to this general remark, it is doubtful that this may become acceptable to 
Brazil. It is doubtful that this convention may become a standard practice in connec-
tion with practices of its subject matter.

In view of the foregoing, we can say that the Hague Choice of Court Conven-
tion 2005 is in line with a trend that albeit it can make sense, in view of developing 
more cooperation than competition among national legal systems and national courts, 
such line would require relevant conceptual and institutional adjustments from states 
concerned. To what extent this Convention will be able to fulfill such expectations 
remains yet to be seen.

I thank you all for the kind attention, and will be glad to further discuss this matter 
with the Colleagues attending the 2008 ILA general meeting in Rio. 
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Jurisdição no Ciberespaço

AlexAndre Atheniense1

Resumo

A necessidade e a temporalidade deste ensaio tornam-se patentes a partir do mo-
mento em que o mundo eletrônico passa a abarcar não só sites institucionais, mas 
transações comerciais das mais diversas, deflagrando, desse modo, litígios que impen-
dem a aplicação correta dos preceitos legais inerentes à jurisdição. A questão exige 
acurada reflexão, visto que é mister realizar uma releitura dos textos legais nacionais 
a fim de interpretá-los à luz dos fatos ocorridos na internet, o que somente é possível 
a partir de uma reavaliação de alguns dos conceitos tradicionais do Direito, sendo este 
o escopo deste trabalho.

Abstract

The necessity and the contemporaneity of this essay are stressed by the fact that 
the eletronic world tends to increasingly encompass not only institutional websites, 
but also a great number of commercial transactions, hence triggering disputes that 
hinder an appropriate application of those legal precepts that are inherent to a juris-
diction. This problem demands accurate reflection, since it is vital to reread national 
legal texts in order to interpret them in the light of what happens on internet, and that 
is only possible based upon a revaluation of some traditional law concepts, what is 
precisely the scope of this article.

1. Introdução 

Já no limiar do novo século, a Internet no Brasil atingiu uma nova etapa com a en-
trada no mercado de provedores gratuitos e o conseqüente aumento de usuários. Com 
esse alavancamento do público consumidor, várias empresas passaram a vislumbrar a 
possibilidade de prestar serviços ou vender produtos através da grande rede.

Tal mudança de cenário trouxe grandes conseqüências para o Direito. O Direito da 
Informática, até então, envolvia-se apenas com problemas relacionados à propriedade 
intelectual e ao Direito Autoral. Isso porque os computadores funcionavam isolada-
mente ou em redes corporativas. À exceção das empresas de atuação no comércio 
exterior que já vinham praticando transações eletrônicas, valendo-se da criptografia 
simétrica ou da rede de compensação Swift, raros eram os casos em que o comércio 
1  Alexandre Rodrigues Atheniense é advogado sócio de Aristóteles Atheniense Advogados, Graduado em Direito pela UFMG, possui especiali-

zação pelo Berkman Center Harrvard Law School  em Internet Law (2001 e 2003) e Propriedade Intelectual (2001), Coordenador e Professor 
do Curso de Pós Graduação de Direito de Informática da Escola Superior de Advocacia da OAB-SP, Coordenador e Professor do Curso de 
Direito da Tecnologia da Informação da Escola Nacional de Advocacia da OAB, Presidente da Comissão de Tecnologia da Informação do 
Conselho Federal da OAB, Editor do Blog DNT – O Direito e as novas Tecnologias 
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eletrônico pudesse causar algum litígio que nos despertasse o interesse pelo estudo da 
jurisdição no ciberespaço.

No momento em que a Internet deixou de caracterizar-se apenas por sites de conte-
údo meramente institucional e passou a dispor de sites que comercializavam produtos, 
tangíveis ou não, e prestavam serviços, por uma conseqüência lógica e tradicional 
inerente às relações humanas, vários problemas e conflitos de interesses se afloraram. 
Essas lides interfaceiam o Direito da Informática atual com os diversos ramos tradi-
cionais do Direito.

Prova disso é, atualmente, ser comum tomarmos ciência pela mídia da prática 
de difamação em sites, da contratação de empregados no estrangeiro para suporte e 
desenvolvimento de sistemas por meio do tele trabalho, de consumidores insatisfeitos 
com a aquisição de produtos adquiridos em sites de comércio eletrônico, além de em-
presas que tenham sido usurpadas de refletir a sua marca registrada mediante registro 
antecipado de terceiros dos seus domínios na Internet.

Outros inúmeros exemplos nos levam à reflexão sobre a necessidade de uma re-
leitura de nossos textos legais visando a interpretá-los à luz dos fatos ocorridos no 
meio eletrônico. Tal estudo conseqüentemente poderá levar à reavaliação de alguns 
conceitos tradicionais do Direito, em razão desse novo espectro que se cria através 
da Internet.

Justifica-se, portanto, a necessidade e a temporalidade deste estudo, uma vez que a 
aplicação correta dos preceitos legais inerentes à jurisdição, diante das transações ele-
trônicas no mundo eletrônico sem fronteiras, tem sido uma das maiores dificuldades 
enfrentadas pelos operadores do Direito.

2. O conceito tradicional de jurisdição

Nessa linha de raciocínio, impende examinar o conceito de “jurisdição” sob a ótica 
dos tradicionais juristas que estudaram a matéria.

Etimologicamente, a palavra “jurisdição” é derivada do latim. Segundo De Pláci-
do e Silva, a palavra jurisdictio (ação de administrar a Justiça) origina-se das expres-
sões jus dicere, juris dictio2.

É todo poder ou autoridade conferida à pessoa, em virtude da qual pode conhe-
cer de certos negócios públicos e os resolver. É o poder de julgar que, decorrente do 
imperium (poder que decorre da autoridade suprema ou do poder soberano), pertence 
ao Estado. E, este, por delegação, o confere às autoridades judiciais e às autoridades 
administrativas.

Na interpretação de Maria Helena Diniz, é o poder de dizer o direito3.
Depreende-se da lição da ilustre jurisconsulta a necessária identificação do aspecto 

geográfico, bem como a atribuição exclusiva do seu exercício pelo Poder Judiciário, 
vejamos: É a administração da Justiça pelo Poder Judiciário. Consiste no poder-dever 
2 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico.4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996. v. 3 e 4. p. 27.
3 DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998. v. 3. p. 24.
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de aplicação do direito objetivo conferido ao magistrado. É atividade exercida pelo 
Estado para aplicação das normas jurídicas ao caso concreto. Área territorial onde a 
autoridade judiciária exerce seu poder de julgar; compreende o poder de decisão, o 
de ordenar notificação das partes ou testemunhas, o de documentação (que advém da 
necessidade de representação por escrito dos atos processuais e rege-se pelo princípio 
da investidura, da indelegabilidade e da aderência ao território). 

O exercício do jus imperium estatal também figura como pré-requisito essencial 
no entendimento de renomados juristas como Ronaldo Cunha Campos, para quem é o 
elemento do processo pelo qual os órgãos do Estado exercem a coação4.

José Frederico Marques, por sua vez, afirma que: A jurisdição é a força operativa, 
o processo, o modus operandi e o complexo instrumental em que o poder do Estado 
atua com finalidade compositiva de dar solução a conflitos de interesses, impondo a 
regra de direito objetivo adequada5.

Chiovenda6 entende que: A jurisdição consiste na atuação da lei mediante a subs-
tituição da atividade alheia pela atividade de órgãos públicos, afirmando a existência 
de uma vontade da lei e colocando-a,  posteriormente, em prática.

E Carnelutti, citado por Antônio Carlos Marcato, leciona que: A jurisdição é um 
meio de que o Estado se vale para a justa composição da lide, ou seja, a atividade ju-
risdicional por ele exercida através do processo visa à composição, nos termos da lei, 
do conflito de interesses submetido à sua apreciação. 

O Prof. José Afonso da Silva perfila o mesmo entendimento7: De passagem, já dis-
semos que os órgãos do Poder Judiciário têm por função compor conflitos de interesse 
em cada caso concreto. Isso é o que se chama função jurisdicional ou simplesmente 
jurisdição, que se realiza por meio de um processo judicial, dito, por isso mesmo, sis-
tema de composição de conflitos de interesses ou sistema de composição de lides.

Respaldado na síntese de renomados juristas, podemos concluir, portanto, que 
jurisdição é poder, função e atividade, inerentes ao Estado, devendo este aplicar o 
Direito ao fato concreto, buscando solucionar os conflitos existentes.

A manifestação do jus imperium estatal expressa-se mediante sua capacidade de 
decidir e impor suas decisões perante a população obediente à sua soberania consubs-
tanciada a um determinado território geográfico, promovendo a harmonização de con-
flitos mediante a realização do Direito justo. O poder estatal é delegado às autoridades 
judiciais e às autoridades administrativas que se incumbem de legitimar seus atos de 
forma transparente por meio do devido processo legal. 

A idéia de conflitos de interesse traz em si a de contenda, contestação, litígio. Por 
conseguinte, de ordinário, a jurisdição é exercida em face de pretensões contestadas, 
que caracterizam a verdadeira e legítima jurisdição.

Portanto, é de se admitir que existem dois tipos de jurisdição: a contenciosa, desti-
nada a compor os conflitos de interesses entre os particulares ou entre estes e o próprio 

4 CAMPOS, Ronaldo Cunha. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1987. v. 1. t. 1.p. 225.
5 MARQUES, José Frederico. Instituições de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1958, v. 2. p. 70
6 CHIOVENDA. Derecho Procesual Civil. Mexico: Cardenas, 1989.v.1. t. 1. p. 369.
7 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 480.
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Estado, garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe a 
Constituição Federal em seu art. 5º, XXXV e LV, e a jurisdição convencional, que 
alcança a solução da disputa mediante opção das partes em meios alternativos para 
dirimir conflitos.

Cumpre esclarecer, pois, antes de adentrarmos o estudo da jurisdição, o conceito 
de competência que seria, segundo Paulo Henrique dos Santos Lucon8, citando lie-
bman, a quantidade de jurisdição cujo exercício é atribuído a cada órgão. Portanto, 
podemos entender que o conceito de competência diz respeito, necessariamente, às 
atribuições dos órgãos estatais que exercem o poder jurisdicional.

3. Características Inerentes à Jurisdição

Dentre de suas próprias características, a legislação nacional consagra que a juris-
dição só poderá ser praticada diante de uma lide por iniciativa das partes, conforme 
preceitua o art. 2o do CPC, bem como que as decisões dos agentes jurisdicionais po-
derão, num determinado momento, tornar-se imutáveis pela coisa julgada ou trânsito 
em julgado da decisão (art. 5o, XXXVI, CF).

Some-se ainda a indelegabilidade da jurisdição: onde o juiz exerce a função ju-
risdicional por delegação do Estado e não poderá delegá-la a outrem. Nesse sentido, 
o CPC, no art. 1º, atribui o dever de exercício da jurisdição civil a juízes. Vejamos: 
Art. 1º. A jurisdição civil,contenciosa e voluntária, é exercida pelos juízes, em todo 
território nacional, conforme as disposições que este Código estabelece.

Segundo Hélio Tornaghi9: (...) o juiz junta-se ao legislador na tarefa de assegurar 
a ordem jurídica (de todos) e o direito (de cada um). O legislador o faz de maneira 
geral e abstrata, isto é, arquitetando a norma seguível em cada gênero de casos e sem 
consideração das particularidades de um por um; o juiz declara o que é correto em 
cada caso e tem em conta as respectivas circunstâncias. Em relação ao administrador, 
a posição do juiz é um pouco diversa. Ele não completa a obra administrativa, mas, ao 
contrário, afasta o administrador sempre que surge controvérsia. Se entre dois particu-
lares ou entre um particular e um órgão público aparece uma discrepância, a decisão 
já não é deixada a funcionários administrativos, mas deferida aos juízes. Várias razões 
aconselham a substituição, para a garantia das partes e acerto do julgamento. Convém 
que o órgão encarregado de resolver os litígios: 1º – esteja vinculado à lei. Isto é, exa-
tamente o inverso do que acontece ao administrador, cuja atividade é discricionária, 
guiada por critérios de oportunidade; 2º – fique livre da influência e das injunções do 
Poder (maiormente concentrado no Executivo e no Legislativo).

Daí advêm as garantias dos juízes; 3º – seja sempre um terceiro, imparcial, o que 
não ocorreria com a Administração nos casos em que ela é parte.

Na Carta Magna, não há confundir o direito de petição (art. 5º, XXXIV, a), com 
o direito à tutela jurisdicional preceituado no art. 5º, XXXV: o direito de petição, de 
8  LUCCA, Newton De; SIMÃO FILHO, Adalberto (coords). Direito & internet – aspectos jurídicos relevantes. Bauru: Edipro, 2001. p.352.
9 TORNAGHI, Hélio. Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo:Revista dos Tribunais, 1976. v. 1. p. 72.
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iniciativa de uma pessoa apenas ou de um grupo, consiste atributo de competência do 
cidadão em formular seus pedidos a órgãos públicos não-jurisdicionais, ao passo que 
o direito de ação é inerente ao Poder Judiciário.

A tutela jurisdicional é obrigação do Estado, tarefa competente aos juízes, que, 
portanto, não podem esquivar- se de tal ônus, como se observa no item XXXV do art. 
5º da CF, e também no art. 126 do CPC.

Todavia, observemos o que adverte o art. 2º do estatuto processual. Não pode o 
juiz, então, agir por iniciativa própria, Ne procedat judex ex officio, como um Dom 
Quixote a reparar malefícios, na pitoresca imagem criada por Calamandrei.

4. O Alcance da Jurisdição pelo Código de Processo Civil Brasileiro

O capítulo segundo do Título IV do capítulo sobre o processo de conhecimento 
de nossa lei adjetiva estabelece o limite entre aplicação da jurisdição nacional e a 
competência internacional.

Nesse sentido, o art. 88 do CPC dispõe que a autoridade brasileira será competente 
nos casos em que, independente de sua nacionalidade, o réu estiver domiciliado no 
Brasil; a obrigação tiver sido cumprida no Brasil; e a ação se originar de fato ocorrido 
ou praticado no Brasil.Estende-se o conceito de domicílio à pessoa jurídica estrangei-
ra que tiver aqui agência filial ou sucursal. 

Neste particular, sobreleva mencionar decisão recente do STJ no REsp n. 63.981/
SP, que, por maioria, entendeu que uma empresa notoriamente estabelecida em diversos 
países pode prestar serviços em todos os lugares. O caso em questão tratou- se de um 
problema de Direito do Consumidor em que um advogado adquiriu uma câmera filma-
dora no estrangeiro e requereu que a assistência técnica fosse prestada no Brasil. 

Segundo o entendimento do STJ:

 I - Se a economia globalizada não mais tem fronteiras rígidas e estimula e 
favorece a livre concorrência, imprescindível que as leis de proteção ao con-
sumidor ganhem maior expressão em sua exegese, na busca do equilíbrio que 
deve reger as relações jurídicas, dimensionando-se, inclusive, o fator risco, 
inerente à competitividade do comércio e dos negócios mercantis, sobretudo 
quando em escala internacional, em que presentes empresas poderosas, mul-
tinacionais, com filiais em vários países, sem falar nas vendas hoje efetuadas 
pelo processo tecnológico da informática e no forte mercado consumidor que 
representa o nosso País.

 II - O mercado consumidor, não há como negar, vê-se hoje “bombardeado” 
diuturnamente por intensa e hábil propaganda, a induzir a aquisição de produ-
tos, notadamente os sofisticados de procedência estrangeira, levando em linha 
de conta diversos fatores, dentre os quais, e com relevo, a respeitabilidade da 
marca.
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 III - Se empresas nacionais se beneficiam de marcas mundialmente conhecidas, 
incumbe-lhes responder também pelas deficiências dos produtos que anunciam e 
comercializam, não sendo razoável destinar-se ao consumidor as conseqüências 
negativas dos negócios envolvendo objetos defeituosos.

IV - Impõe-se, no entanto, nos casos concretos, ponderar as situações existentes.

Já o art. 89 do CPC veda a possibilidade de jurisdição estrangeira ser aplicável nos 
casos de ações relativas a imóveis situados no Brasil ou inventário e partilha de bens 
situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro e tenha residido fora 
do território nacional.

Se for o caso de apreciação pelo Tribunal Pátrio de ação intentada perante tribunal 
estrangeiro não se configurará litispendência ou mesmo impedirá que a autoridade 
brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas.

5. Reavaliando o Conceito de Jurisdição no Ciberespaço

Contudo, alguns observadores ingleses e norte-americanos, estudiosos do tema 
Law of the Cyberspace, acreditam que a Internet poderia ou deveria ser auto-regula-
mentada, sob o argumento de que a legislação aplicável à solução dos conflitos ine-
vitavelmente seria inerente a uma instituição específica de uma determinada nação, e 
isso seria menos efetivo e apropriado do que se buscar construir centros de arbitragem 
ou mediação para apreciar os problemas oriundos do federalismo eletrônico.

Demais disso, a observância do princípio de que a jurisdição pressupõe a exis-
tência de um território em que será exercida merecerá uma reavaliação diante das 
múltiplas relações que os indivíduos instauram através da Internet das independendo 
de aspectos geográficos.

Nessa perspectiva, autores como o inglês Cliff Dilloway e o prof. norte-americano 
David Post1110 vislumbram a perspectiva que a internet deveria, ao menos potencial-
mente possuir sua própria jurisdição sem ser atrelada a padrões de territórios geográfi-
cos ou a qualquer outro meio físico e virtualmente sem soberania de países. Tratando-
se de Internet, o conceito tradicional de soberania, que preceitua que o Estado deverá 
exercer sua autoridade plena e governo próprio, dentro do território nacional e em 
suas relações com outros estados11, deverá ser reavaliado. Isso porque uma das carac-
terísticas principais da grande rede é o fato de o indivíduo instaurar múltiplas relações 
por meio eletrônico, sem que o Estado possa efetivamente controlá-lo. Exemplifican-
do: como o Estado poderia exercer a sua autoridade soberana e controlar todos os atos 
de seus cidadãos praticados pelo meio eletrônico. Se um cidadão brasileiro apostar 
por meio do seu computador pessoal em páginas de cassinos virtuais na Internet, 
10  POST, David. How Shall the Net be Governed Disponível em http://www.temple.edu/lawschool/dpost/governance.html. Acesso em: 

27/10/2008.
11 DICIONÁRIO Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
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o Estado está muitas vezes incapacitado soberanamente de controlar a prática desta 
contravenção penal.

6. Pressupostos Legais para Fixação de Competência

O art. 1º da nossa lei adjetiva assegura que o Estado exercerá a sua jurisdição, 
contenciosa ou voluntária, por seus órgãos jurisdicionais compostos de juízes e auxi-
liares. Somente estes possuem tal poder e, por isso, a jurisdição não se confunde com 
a circunscrição, peculiar a certos órgãos, como as autoridades policiais.

A jurisdição contenciosa, cujo objetivo é dirimir litígios, não se confunde com a 
jurisdição voluntária, a qual, como a própria denominação faz ver, restringe-se à ho-
mologação de pedidos que não impliquem litígio.

Por seu turno, o art. 2º respaldou-se no princípio do nec procedat judex ex officio, 
ou seja, a jurisdição é inerte se não for provocada pelas partes. Segundo Couture12, não 
é recomendável ao juiz proceder por iniciativa própria, mas apenas a requerimento da 
parte. É o chamado princípio da demanda, ou da ação, nos termos do qual a jurisdição 
deve ser provocada.

Quanto ao alcance de sua aplicação, a lei nacional deverá ser cumprida no terri-
tório e nas águas territoriais brasileiras e pode, em alguns casos, proteger indivíduos 
vinculados ao país e também no estrangeiro. Algumas vezes, no entanto, a lei estran-
geira pode predominar no território brasileiro.

Na nossa legislação a noção de território aceita pelo legislador não se restringe 
à porção de terra contida nos limites geográficos do país. Abrangem, igualmente, as 
ilhas situadas próximo à costa, os arquipélagos, os rios, as baías, os portos, os navios 
de guerra e os mercantes, se em alto mar, e nacionais.

Vejamos, pois, o escopo da jurisdição em temas específicos regulados pela lei 
nacional.

7. A Jurisdição Civil

O art. 17 da Lei de Introdução ao Código Civil é claro ao estabelecer os limites 
a serem observados antes que uma expressão normativa estrangeira suscite efeitos 
dentro do território nacional:

Art. 17. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações 
de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a 
ordem pública e os bons costumes.

Clarificando as disposições da referida norma, Maria Helena Diniz afirma que13:
(...) o órgão judicante deverá averiguar se sua aplicabilidade da sentença estran-

geira, não ofenderá os princípios de nossa organização política, jurídica e social, ou 
seja, a soberania nacional, a ordem pública ou os bons costumes. Tudo que vier a 
12 COUTURE, Eduardo. Vocabulário Jurídico. Buenos Aires: [s.n.], 1976. p.417.
13 DINIZ, Maria Helena. Lei de introdução ao Código Civil brasileiro interpretada. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 345.
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contrariar a ordem pública, a soberania nacional e os bons costumes será contrário 
à ordem social. Assim sendo, a ofensa à soberania nacional, à ordem pública ou aos 
bons costumes constituirão uma restrição à aplicação de lei estrangeira regularmente 
aplicável a certo caso, cuja competência normal será então afastada. 

Volvendo-nos ao escopo do presente estudo, inicialmente cabe distinguirmos se 
o contrato em questão foi celebrado por meio eletrônico, sendo este apenas meio de 
transmissão do acordo de vontade entre as partes, embora o original esteja em papel 
ou se a íntegra do instrumento que firmou o ajuste entre os contratantes encontra-se 
originariamente em formato digital.

Considerando esta última hipótese, há de se invocar a regra do art. 1.087 do 
Código Civil de 1916, correspondente ao art. 435 do novo Código Civil, que firma 
o entendimento: reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto. E 
o que significa isso? O verbo residir tem dois sentidos: estabelecer morada ordi-
nária, morar, ter sede, mas significa também se achar, ser, estar, e com este sentido 
interpreta-se o art. 9º, § 2º, da Lei de Introdução ao Código Civil e o art. 1.087 do 
Código anterior. Lugar em que residir o proponente quer dizer lugar onde estiver 
o proponente. 

Conclui-se, portanto, que embora a empresa seja estrangeira, tenha sua sede fora 
do território nacional, esta se faz presente em nosso território, ainda que temporaria-
mente, no momento da propositura por um meio de comunicação, aqui se considera-
rá constituída a obrigação, a qual deverá ser regida pelo Direito brasileiro. 

A hipótese narrada no parágrafo anterior, que constitui a celebração de um con-
trato mediante a utilização de um meio de comunicação qual seja, o telefone, poderá 
ser entendida também para o microcomputador, muito embora cabendo a ressalva das 
questões consumeristas.

8. O foro de eleição no contrato epistolar celebrado pelo meio eletrônico

Alternativamente às regras elencadas nos arts. 88 e 89 do Código de Processo 
Civil brasileiro, a nossa lei adjetiva assegurou às partes a livre convenção de eleição 
de foro. O art. 111 do CPC preceitua que a competência em razão da matéria e da 
hierarquia é inderrogável por convenção das partes; mas estas podem modificar a 
competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde serão propostas as 
ações oriundas de direitos e obrigações.

Na lição de Edson Prata14, o foro de eleição expressamente admitido pelo legisla-
dor processual, torna-se possível unicamente quando frente à competência relativa, ou 
seja, na competência em razão do valor e do território (...).

A cláusula de eleição de foro visa à mudança da competência territorial para um 
local previamente definido no contrato, configurando uma exceção à regra instituída 
pelo CPC. Essa norma deve ser apreciada sem se perder de vista o verbete sumular n. 
335 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe ser válida a cláusula de eleição de foro 
14 PRATA, Edson. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1987. v. 1. t 1. p. 375.
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para os processos oriundos do contrato. Portanto, a priori, ainda de acordo com o art. 
111 do CPC, nada impede a convenção de foro entre as partes.

Prof. Luiz Gustavo Lovato, em sua dissertação de mestrado, salienta que “al-
guns organismos internacionais, como a ONU e a CE, já se precaveram em relação 
a esses fatos jurídicos virtuais. A eleição de árbitros ou mediadores, assim como a 
eleição destes pelas partes, torna indiscutível aos contratantes as questões relativas a 
qual jurisdição será apta para julgar as causas que versem sobre o negócio jurídico. 
Sistema semelhante adotou o MERCOSUL. E todos eles excluem-se da possibili-
dade de eleição de jurisdição os casos envolvendo imóveis, sucessões, contratos 
administrativos, etc. Neste, o critério de aplicação da jurisdição é absoluto, e não 
pode um ordenamento se sobrepor ao outro, sob pena de violação da soberania do 
próprio país. Não se subjuga o ordenamento jurídico de um país pela vontade das 
partes contratantes. O critério absoluto é questão de ordem pública e, portanto, in-
disponível aos contratantes.”15 

9. A jurisdição consumerista no comércio eletrônico

Diferenciando-se do Direito americano, no Brasil os direitos do consumidor têm 
caráter indisponível, visando a sempre estabelecer um equilíbrio de forças no aper-
feiçoamento e cumprimento do contrato. Existem exceções às regras previstas pelo 
CPC. Como o art. 111 do CPC pressupõe um acordo bilateral na escolha do foro 
competente, contrasta-se a unilateralidade característica dos contratos de adesão, fato 
que muitas vezes deixa o consumidor em situação de submissão ao poder econômico 
do ofertante.

Na verdade, a cláusula de eleição de foro no contrato de adesão eletrônico deve 
ser qualificada como abusiva se dificultar sensivelmente o acesso à Justiça ou o direito 
de defesa. Esse é o aspecto principal que deve ser considerado decisivo para afastar a 
cláusula abusiva imposta por meio de contrato de adesão eletrônico.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 47 determina que as cláusulas 
contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Nos casos 
que envolvem contrato de adesão podemos notar a existência de uma clara sujeição 
entre as partes. Não se dá ao consumidor a chance de discutir ou modificar cláusulas 
contratuais que, por sua vez, já vêm esculpidas no instrumento contratual.

Neste sentido afirma Aramy Dornelles da Luz16: (...) fugindo da sistemática do 
Código Civil, do espírito do art. 85, que atenta mais para a intenção nas declara-
ções de vontade, antes que para a literalidade da linguagem, o Código de Defesa do 
Consumidor estipula que as disposições contratuais conflitantes serão interpretadas 
favoravelmente ao consumidor, que não teve voz para declarar sua verdadeira vonta-
15  LOVATO, L. Jurisdição e Competência Cível para solucionar litígios envolvendo contratos celebrados através da Internet. 2007. Disserta-

ção, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. 2007
16 LUZ, Aramy Dornelles da. Código do Consumidor anotado. São Paulo: Juarez de Oliveira, 1999. p. 87.
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de, deixando-se seduzir pelo atrativo mágico do consumo, simplesmente aderindo às 
predisposições do ofertante17.

Portanto, apesar das grandes peculiaridades desta modalidade contratual, o con-
sumidor deve ser sempre privilegiado na discussão judicial das cláusulas que aderiu. 
Mesmo porque, o art. 51, IV, do referido diploma legal ainda consagrou que:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas 
ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)
IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé 
ou a eqüidade. 

O que se traduz, nas palavras de Cláudia Lima Marques18, norma geral proibitória 
a toda e qualquer cláusula que seja considerada abusiva, ou seja, coloque o consumi-
dor em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor de produtos ou serviços. 
A nulidade da cláusula não atinge, em regra, o contrato como um todo. Como está 
caracterizada a manifestação de vontade das partes no momento da celebração do pac-
to, desde que a eliminação do referido dispositivo não desfigure a vontade ou cause 
prejuízos a uma das partes, a nulidade de uma das cláusulas contratuais não afetará 
seu conteúdo. 

As normas e dispositivos que se aplicam aos contratos de adesão sujeitam, igual-
mente, os chamados shrink-wrap licences. As cláusulas que coloquem o consumidor 
em posição desfavorável em relação ao fornecedor, seja por dificultar sua defesa, seja 
por afrontar a boa-fé e a eqüidade, são passíveis de nulidade total, preservando-se, na 
medida do possível, o conteúdo da negociação. 

Dessa maneira, uma cláusula contratual que dificulte a defesa do consumidor, 
como aquela que elege foro estrangeiro ou diverso daquele de residência do consu-
midor para a solução de eventual lide, caracteriza-se por manifesta ilicitude frente 
à ordem legal brasileira, uma vez que a lei veda tal prática contratual. Caso de fá-
cil constatação dessa prática vexatória é o site que realiza comércio através da rede, 
tendo seu foco dirigido ao mercado brasileiro, com textos e propagandas em língua 
portuguesa e que, no entanto, por estar hospedado em servidor estrangeiro, estabelece 
cláusula contratual dispondo que o foro competente para dirimir a lide não seria o bra-
sileiro, mas outro qualquer. O fornecedor de produtos ou serviços não pode se valer 
do meio eletrônico como uma forma de elidir a prestação jurisdicional e o direito do 
consumidor consagrado nas leis nacionais.

Um acórdão bastante interessante do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o pri-
meiro a tratar do assunto no Brasil, deixa claro que onde há remuneração mesmo que 
de forma indireta existe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e trata tam-
17 O art. 85 do Código Civil de 1916 corresponde ao art. 50 do Código Civil de 2002.
18 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 4. ed.São Paulo: RT, 2002. p. 796.
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bém da aplicação do mencionado código aos provedores estrangeiros que possuem 
filial no país.

Diz a ementa:

Ementa: Agravo de instrumento. Cautelar de produção antecipada de pro-
va. ‘orkut’. Criação de perfil falso. Exclusão do perfil. Prestação de informa-
ções. Responsabilidade. Google do Grasil e Google inc. Código de Defesa do 
Consumidor. Empresas do mesmo grupo econômico. Princípio da aparência.
Estando configurada a atividade de prestação de serviços em relação à rede 
de relacionamentos denominada ‘ORKUT’, a Google Brasil Internet Ltda., 
na qualidade de representante da Google Inc., neste país, é responsável pelo 
fornecimento dos dados capazes de identificar de quem partiu a criação de 
perfil falso de um de seus usuários, tudo nos termos do Código de Defesa do 
Consumidor.

Recentemente o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 
que não produz efeitos a cláusula contratual de eleição do foro no exterior na hipótese 
do contrato ser executado exclusivamente no Brasil. (REsp 804.306 )

Outra decisão recente no âmbito do Direito do Consumidor que merece registro 
relacionada com a legitimidade de parte e reflexos diretos sobre a competência, 
tratou da relação da obrigatoriedade de uma subsidiária brasileira de multinacional 
com sede nos Estados Unidos ser acionada judicialmente em nosso país em con-
formidade com a legislação consumerista brasileira. Este caso mereceu destaque 
em decorrência dos fatos deste processo ter se relacionado com a declaração de 
incidência da relação de consumo entre os usuários de um site de rede social e o 
prestador deste serviço.

10. A jurisdição nos crimes cibernéticos

10.1. Lugar do crime  
O grande problema ao se trabalhar com o conceito de jurisdição e territorialidade 

na Internet reside no caráter internacional da rede. Na Internet, não existem fronteiras 
e, portanto, algo que nela esteja publicado está em todo o mundo.

No Brasil, como no resto do mundo, para o Sistema de Justiça Criminal re-
alizar a investigação e alcançar a punição do autor pela prática de um crime ci-
bernético, é necessário se estabelecer o lugar do crime, para fins de fixação da 
competência.

Em virtude da soberania do Estado Brasileiro, a lei penal tem sua vigência em todo 
o território nacional.  Excepcionalmente, poderá a lei penal brasileira atingir fatos 
típicos realizados fora de nosso país.
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O Direito Penal brasileiro adota o princípio da territorialidade como regra, ou 
seja, a lei penal brasileira deverá ser aplicada as fatos puníveis praticados no território 
nacional, independentemente da nacionalidade do agente, da vítima ou do bem lesa-
do. Esta regra está prevista no artigo 5º do Código Penal. A exceção a esta regra é a 
extraterritorialidade e as hipóteses em que esta se dá estão previstas no artigo 7º do 
Código Penal.

O que nos interessa é o estudo sobre a caracterização do lugar do crime. Qual é o 
Juízo competente para julgar este crime realizado em território nacional?  Para res-
pondermos esta indagação, temos que conjugar dois dispositivos legais: o artigo 70, 
“caput”  do Código de Processo Penal que preceitua “a competência será, de regra, 
determinada pelo lugar em que se consumar a infração” e o artigo 6º do Código Penal 
que estabelece: “considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou 
a omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou devia produzir-se o 
resultado”. 

Existem 3 teorias em Direito Penal que buscam solucionar a questão. A teoria ado-
tada pelo nosso Código Penal em seu artigo 6º é a teoria da ubiquidade.   

10.2. Teoria da Ubiquidade  
Por esta teoria, considera-se como lugar do crime tanto o local onde se realizaram 

atos de execução do crime quanto o local onde ocorreu o resultado.
Com relação aos crimes cibernéticos existem algumas dificuldades quando é apli-

cada, na prática, no que se refere, por exemplo, aos crimes materiais que são aqueles 
que para a sua consumação exigem resultado.

Os exemplos típicos são os casos de furto mediante fraude as instituições bancá-
rias. A vítima tem uma determinada quantia subtraída de sua conta-corrente, comuni-
ca o Banco que identifica se tratar de um furto mediante fraude, efetuado através do 
homebanking.  Onde será instaurado o Inquérito Policial para investigar o fato? No 
domicílio do réu ou no local onde se situa a conta bancária de onde foi subtraída a 
quantia onde ocorreu o resultado?

À luz da teoria da ubiquidade, o fato típico poderia ser apurado tanto no domicílio 
do réu, onde ele efetivamente deu início ao iter criminis, quanto no local onde a vítima 
sofreu o prejuízo. Como então poderíamos agir?

Para a solução deste caso em particular - crime contra o patrimônio - o local do 
crime é o local onde ocorreu o seu resultado, já que se trata de um crime material. O 
local do crime quando ocorrem crimes materiais é o local onde ocorreu efetivamente 
a lesão ao bem jurídico tutelado.

No caso em questão, trata-se de um crime de furto, cujo bem juridicamente tute-
lado é o patrimônio da vítima. Neste caso, a jurisprudência consolidada indica que 
a competência para julgar este delito é o da comarca onde ocorreu a subtração do 
dinheiro, ou seja, no local onde se situa a agência do Banco onde a vítima possuía 
conta bancária. 
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 Para ilustrar, trazemos à colação o acórdão do STJ, que apreciou Conflito Nega-
tivo de Competência:      

 Conflito negativo de competência. Penal e processo penal. Subtração mediante 
transferência irregular de valores depositados em conta bancária da caixa econômica 
federal. Fraude via internet. Furto qualificado. Consumação. Subtração do numerário. 
Conta-corrente de origem. Competência da Justiça Federal de Santa Catarina, o sus-
citado. 

 1.  Embora esteja presente tanto no crime de estelionato, quanto no de furto 
qualificado, a fraude atua de maneira diversa em cada qual. No primeiro 
caso, é utilizada para induzir a vítima ao erro, de modo que ela própria en-
trega seu patrimônio ao agente. A seu turno, no furto, a fraude visa burlar 
a vigilância da vítima, que, em razão dela, não percebe que a coisa lhe está 
sendo subtraída. 

  2.  Na hipótese de transações bancárias fraudulentas, onde o agente se valeu de 
meios eletrônicos para efetivá-las, o cliente titular da conta lesada não é in-
duzido a entregar os valores ao criminoso, por qualquer artifício fraudulento. 
na verdade, o dinheiro sai de sua conta sem qualquer ato de vontade ou con-
sentimento. A fraude, de fato, é utilizada para burlar a vigilância do Banco, 
motivo pelo qual a melhor tipificação dessa conduta é a de furto mediante 
fraude. 

  3.  O Processo Penal brasileiro adotou, para fins de fixação da competência em 
matéria penal, a teoria do resultado, segundo a qual é competente para apurar 
infração penal, aplicando a medida cabível ao agente, o juízo do foro onde se 
deu a consumação do delito, ou onde o mesmo deveria ter se consumado, na 
hipótese de crime tentado. 

  4.  No crime de furto, a infração consuma-se no local onde ocorre a retirada do 
bem da esfera de disponibilidade da vítima, isto é, no momento em que ocorre 
o prejuízo advindo da ação criminosa. 

 5.  No caso de fraude eletrônica para subtração de valores, o dessapossamento da 
res furtiva se dá de forma instantânea, já que o dinheiro é imediatamente tirado 
da esfera de disponibilidade do correntista. Logo, a competência para processar 
e julgar o delito em questão é o do lugar de onde o dinheiro foi retirado, em 
obediência a norma do art. 70 do CPP. 

  6.  Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da Vara Criminal 
da Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina, o suscitado, em conformidade 
com o parecer ministerial.
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 (STJ - Processo nº. CC 86862 / GO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 
2007/0137098-6 Relator(a) Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133) 
Órgão Julgador  S3 - TERCEIRA SEÇÃO  Data do Julgamento 08/08/2007 Data 
da Publicação/Fonte DJ 03/09/2007 p. 119)
     
Quais seriam os aspectos negativos desta decisão para a investigação e o desenvol-

vimento regular do processo penal? 
Esta decisão trouxe prejuízos à apuração da autoria. Isto porque normalmente os 

autores estão em outros Estados da Federação, bem distantes do local onde se deu o 
resultado do crime. A propositura de medidas cautelares reais como busca e apreensão, 
e  pessoais ( prisão preventiva, etc..), ocorrerão via Carta Precatória ou deslocando-se 
os encarregados da persecução penal até os Estados onde estão os autores, o que traz 
um dispêndio de recursos ao Pode Público.  

Lugar do Crime: Distribuição de pornografia infantil  
Em contrapartida, o mesmo STJ, ao apreciar Conflito de Competência cujo objeto 

da denúncia foi crime de distribuição de pornografia infantil, previsto no art.241 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, considerou que o local do crime é aquele onde 
foram efetivamente publicadas as fotos com pornografia, o que tecnicamente se cha-
ma de upload das referidas imagens.

Isto porque o crime de distribuição de pornografia infantil é um crime que em 
Direito Penal, quanto ao resultado, classifica-se como de mera conduta, ou seja, não 
é exigido o resultado para a sua consumação. O legislador antecipa a consumação à 
produção deste resultado. No caso, a simples publicação das imagens já caracterizam 
o crime, não sendo necessário que estas sejam vistas por quem quer que seja.

Ficou afastada, também, qualquer a dúvida de que o local do crime seria o local 
onde o servidor do provedor de acesso armazenaria tais fotos ou onde estas foram 
visualizadas.

Aspectos positivos desta decisão: A facilidade na condução da investigação e a 
efetiva possibilidade de punição, mesmo quando o autor do crime hospeda as imagens 
em provedor situado no exterior.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. PU-
BLICAÇÃO DE PORNOGRAFIA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLES-
CENTE ATRAVÉS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. ART. 241 
DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA 
TERRITORIAL. CONSUMAÇÃO DO ILÍCITO. LOCAL DE ONDE EMANA-
RAM AS IMAGENS PEDÓFILO-PORNOGRÁFICAS. 

 1 -  A consumação do ilícito previsto no art. 241 do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente ocorre no ato de publicação das imagens pedófilo-pornográficas, sendo 
indiferente a localização do provedor de acesso à rede mundial de computado-
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res onde tais imagens encontram-se armazenadas, ou a sua efetiva visualização 
pelos usuários. 

 2 -  Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Federal Criminal 
da Seção Judiciária de Santa Catarina. 

 (STJ - Processo CC 29886 / SP CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2000/0057047-8 
Relator(a) Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Órgão Julga-
dor  S3 - TERCEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 12/12/2007 Data da Publica-
ção/Fonte DJ 01.02.2008 p. 1)

O STJ ao apreciar o Conflito de Competência nº 66981, do Rio de Janeiro, em de-
cisão recente, confirmou sua posição sobre a irrelevância da localização do provedor 
de acesso.

MENSAGENS ELETRÔNICAS - Crime de ameaça

Competência. Extorsão. Mensagens Eletrônicas. 

As vítimas foram constrangidas mediante mensagens eletrônicas ameaçadoras 
enviadas pela internet, segundo as quais se pretendia infligir-lhes mal injusto se não 
providenciassem valores, o que levou as vítimas a ofertar a notícia-crime ao Ministé-
rio Público. Assim, não há como entender existir mera tentativa punível, pois o crime 
se consumou no local em que os ofendidos receberam os e-mails e deles tomaram 
conhecimento, local em que se fixa a competência, mostrando-se sem influência o de 
onde foram enviadas as mensagens.  (STJ - CC 40.569-SP, Rel. Min. José Arnaldo da 
Fonseca, julgado em 10/3/2004. 

Vê-se que o local do crime no caso de envio de mensagens de e-mail, em enten-
dimento esposado pelo STJ é o local onde as mensagens foram recebidas.Na hipóte-
se, trata-se de um crime de ameaça, sendo o bem juridicamente tutelado a liberdade 
individual. Trata-se de um crime que se classifica como crime formal, ou seja, de 
consumação antecipada. 

10.3. Crimes à distância e plurilocais.   
Importante ressaltarmos neste ponto a diferença existente entre os conceitos de 

crimes à distância e crimes plurilocais.
Para Gabriel Cesar Zaccaria de Inellas: “Os crimes que se desenvolvem em dife-

rentes lugares, dentro do nosso território, denominam-se delitos plurilocais; os delitos 
que se desenvolvem em países diferentes, são chamados de crimes à distância”.

Para aquele autor, tendo em mente que o crime acontece em toda a rede e que esta é 
internacional, poderia dizer que os crimes de informática são considerados crimes à dis-
tância. Mas surge um problema, qual seja, o fato de que os crimes à distância só se dão em 
países diferentes e, sabe-se que o cybercrime se dá, inclusive, no ambiente nacional.
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Dispõe o art. 5º do Código Penal brasileiro: aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo 
de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no terri-
tório nacional. 

Tal artigo traduz-se na admissibilidade, sob a égide criminal brasileira, do princí-
pio da territorialidade, limitando-se, o aludido Código, a incidir em crimes ocorridos 
no solo, subsolo, espaço aéreo, mar territorial, águas internacionais e na plataforma 
continental. Enfim, aplicar-se-á a lei brasileira quando o crime for cometido no que a 
lei considerar território brasileiro. 

Ademais, o Código Penal adotou a teoria da ubiqüidade para a determinação do 
lugar do crime. Tal princípio encontra-se esculpido no art. 6º do mencionado diploma 
legal, in verbis:

Art. 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, 
no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.

Segundo Paulo José da Costa Júnior19, basta a realização de um só fragmento da 
conduta punível em território nacional para que a ela se aplique a lei brasileira, ainda 
que se verifique o restante da conduta e mesmo o evento no exterior.

No que concerne aos chamados crimes “praticados à distância”, Julio Fabbrini 
Mirabete20 explica que a lei adotou como regra a teoria da ubiqüidade, segundo a qual 
o lugar do crime é tanto o lugar onde foi praticada a ação ou omissão, no todo ou em 
parte, como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.

Portanto, nessa linha exegética, o lugar do crime seria aquele em que o crime 
deveria consumar-se não fosse a ingerência de circunstâncias alheias à vontade do 
agente. O que incorpora, necessariamente, a hipótese de crime tentado.

Nesse sentido colacionamos os julgados sobre o tema:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FRAUDE ELETRÔNICA NA 
INTERNET . TRANSFERÊNCIA DE VALORES MANTIDOS EM CONTA 
CORRENTE SOB A GUARDA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FURTO 
QUALIFICADO. CONSUMAÇÃO NO LOCAL DE SUBTRAÇÃO DO BEM.
1. Configura crime de furto qualificado a subtração de valores de conta cor-
rente, mediante transferência bancária fraudulenta, sem o consentimento do 
correntista. Precedentes.2. É competente o Juízo do local da consumação do 
delito de furto, que se dá onde o bem é subtraído da vítima, saindo de sua 
esfera de disponibilidade.3. Conflito conhecido para declarar a competência 
do Juízo Federal da 3ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado do Rio 
Grande do Sul, suscitante.

A consumação do crime previsto no art. 241 do ECA (publicar cena pornográ-
fica que envolva criança ou adolescente), para fins de fixação de competência, 
dá-se no ato da publicação das imagens. Essa é solução que mais se coaduna 

19 COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Comentários ao Código Penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 12.
20 MIRABETE, Julio Fabrini. Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas, 1999. p. 117.
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com o espírito do legislador insculpido no art. 70 do CPP. Dessarte, é irrele-
vante, para tal fixação, a localização do provedor de acesso à Internet onde 
as imagens estavam armazenadas ou mesmo o local da efetiva visualização 
pelos usuários.
A incitação à produção caseira de maconha feita por meio de uma página 
eletrônica (site) deve ser processada e julgada na Justiça Estadual. A decisão 
é da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que analisou um 
conflito de competência em que se discutia a possibilidade de o caso ser res-
ponsabilidade ou não da Justiça Federal, já que a origem do delito estaria em 
site abrigado por empresa localizada nos Estados Unidos.

Discorrendo sobre o tema, Érica Ferreira21 apresenta interessante contribuição: 

“Partindo da premissa de que os crimes cometidos por meio da rede de inter-
net são cometidos à distância e considerados plurilocais, necessário maior 
aporte nos art.6º e 7º do Código Penal e os art. 69 a 91 da norma processual. 
Importante destacar uma aparente contradição que um leitor desatento pode-
ria eventualmente verificar entre dois dispositivos: o art.6º do Código Penal 
que adota a teoria mista, é destinado exclusivamente aos crimes à distância 
que não ultrapassam a fronteira nacional, enquanto o art. 70 do Código de 
Processo Penal aplica a teoria do resultado aos crimes a distância cometidos 
além do território nacional, ou seja, é a aplicação da lei penal no espaço na 
ordem internacional. 
Aplicando o sistema aos crimes cometidos no território nacional, têm-se as 
regras dos art.69 e 70 do Código de Processo Penal. (...) O sistema proces-
sual de fixação de competência aparentemente é eficiente no que diz respeito 
às infrações cometidas dentro do território nacional, bastando determinar a 
natureza do crime cometido: se material (teoria do resultado, da mesma forma 
os crimes qualificados pelo resultado) formal, de mera conduta ou os omissi-
vos (próprios e impróprios) a todos estes aplicável a exceção que é a teoria 
da atividade, se tentado (no último ato de execução e assim por diante. Já no 
que tange à matéria denominada Direito Penal Internacional, que analisa as 
infrações que ultrapassam as fronteiras nacionais, as normas aplicáveis é o 
art. 7º do CP combinado com o art. 70 parágrafo primeiro e segundo do CPP, 
que em resumo determinam aos crimes cometidos a distância a aplicação da 
teoria do resultado, independentemente do autor estar no Brasil e o provedor e 
a vítima no exterior, ou vice-versa, sendo que a competência por força do art. 
109 inc. V da CF seria da Justiça Federal. 

E acrescenta Augusto Eduardo de Souza Rossini22:
21  FERREIRA, Érica L.L. Internet – Macro criminalidade e Jurisdição Internacional. Editora Juruá. 2007. Curitiba. Pág.152.
22 Apud FERREIRA, Érica L.L. Internet – Macro criminalidade e Jurisdição Internacional. Editora Juruá. 2007. Curitiba. Pág.153.
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Ousa-se afirmar que, em qualquer fase do iter criminis da infração informá-
tica, na remota hipótese de o dado passar pelo território brasileiro, mesmo 
através de um provedor ou roteador, independentemente do atuar humano, 
haverá interesse do Brasil na apuração do delito, naturalmente se ele aqui 
por típico, já que o país teve, mesmo que virtualmente, conspurcada sua so-
berania, que não desaparece pelo fato de as novas tecnologias permitirem a 
transnacionalização e, portanto, a banalização de crimes à distância 

Recente julgado do Superior Tribunal de Justiça é bem específico acerca do assunto:

Conflito negativo de competência. Atentado violento ao pudor com violência 
presumida (art. 214 c/c art. 224, a e 226, ii do cpb). Troca de mensagens entre 
pessoas residentes no país, pela internet, com conteúdo pornográfico envol-
vendo criança. Art. 241, caput da lei 8.069/90. Afastamento da competência 
da justiça federal. Inteligência do art. 109, v da cf. Precedentes do STJ Pa-
recer do MPF pela competência da justiça estadual. Conflito de competência 
conhecido para declarar a competência do juízo estadual suscitante.

(STJ - Conflito De Competência nº 99.133 - SP (2008/0218009-3) Relator : 
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Data Julgamento: 05/12/2008)

Em relação à competência em casos de publicação de imagens de pedofilia, o STJ 
em recente julgamento entendeu que o delito consuma-se no momento da publicação 
das imagens, ou seja, aquele em que ocorre o lançamento na internet das fotografias 
de pornografia infantil.

Dessa forma, não se mostra relevante, para fins de fixação da competência, o local 
em que se encontra sediado o provedor de acesso ao ambiente virtual.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO PENAL. VEICU-
LAÇÃO NA INTERNET DE IMAGENS PORNOGRÁFICAS ENVOLVENDO 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES. COMPETÊNCIA QUE SE FIRMA PELO 
LOCAL DA PUBLICAÇÃO ILÍCITA. 

1. Conforme entendimento desta Corte, o delito previsto no art. 241 da Lei 
8.069/90 consuma-se no momento da publicação das imagens, ou seja, aquele 
em que ocorre o lançamento na Internet das fotografias de conteúdo porno-
gráfico. É irrelevante, para fins de fixação da competência, o local em que se 
encontra sediado o responsável pelo provedor de acesso ao ambiente virtual. 
2. Conflito conhecido para determinar competente o suscitado, Juízo Federal 
da 1ª Vara Criminal, do Júri e das Execuções Penais da Seção Judiciária do 
Estado de São Paulo.
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  STJ - CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 66.981 - RJ (2006/0161102-7) 
RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES  Data do julgamento: 16/02/2009)

Na mesma linha de raciocínio, o Tribunal Regional Federal da 4a Região entendeu 
que somente cabe à Justiça Federal julgar caso relacionado à veiculação de pornogra-
fia infantil por meio da Internet se o delito se consumou também no exterior, sendo 
competente, fora dessa hipótese, a Justiça Estadual.

Em caso interessante acerca da competência para a investigação e julgamento da 
prática do crime de racismo praticado na internet e no qual os indiciados eram de 
diferentes locais do Brasil, o STJ determinou que a investigação seguisse na Justiça 
Federal de São Paulo. 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE RACISMO PELA 
INTERNET. MENSAGENS ORIUNDAS DE USUÁRIOS DOMICILIADOS 
EM DIVERSOS ESTADOS. IDENTIDADE DE MODUS OPERANDI. TRO-
CA E POSTAGEM DE MENSAGENS DE CUNHO RACISTA NA MESMA 
COMUNIDADE DO MESMO SITE DE RELACIONAMENTO. OCORRÊN-
CIA DE CONEXÃO INSTRUMENTAL. NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO 
DO PROCESSO PARA FACILITAR A COLHEITA DA PROVA. INTELIGÊN-
CIA DOS ARTS. 76, III, E 78, AMBOS DO CPP. PREVENÇÃO DO JUÍZO 
FEDERAL PAULISTA, QUE INICIOU E CONDUZIU GRANDE PARTE DAS 
INVESTIGAÇÕES. PARECER DO MPF PELA COMPETÊNCIA DO JUÍZO 
FEDERAL DE SÃO PAULO. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR 
COMPETENTE O JUÍZO FEDERAL DA 4A. VARA CRIMINAL DA SUB-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, O SUSCITADO, DETERMINANDO 
QUE ESTE COMUNIQUE O RESULTADO DESTE JULGAMENTO AOS 
DEMAIS JUÍZOS FEDERAIS PARA OS QUAIS HOUVE A DECLINAÇÃO 
DE COMPETÊNCIA.
(STJ - CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 102.454 - RJ (2008/0285646-3) 
RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO Data de julga-
mento: 25/03/2009)

Tema também interessante versa quanto a fixação da competência é a questão da 
transferência fraudulenta de dinheiro da conta corrente de clientes bancários através 
dos sistemas de home banking. 

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a transferência não autorizada de va-
lores de conta-corrente, praticada por meio da Internet, configura o crime de furto 
qualificado, atribuindo-se a competência para julgamento do caso ao juízo do local da 
agência bancária em que a vítima tem conta.

“COMPETÊNCIA. FURTO. INTERNET. CONTA BANCÁRIA. 
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O furto mediante fraude não pode ser confundido com o estelionato. No furto, 
a fraude é utilizada para burlar a vigilância da vítima, para lhe tirar a aten-
ção. No estelionato, a fraude objetiva obter consentimento da vítima, iludi-la 
para que entregue voluntariamente o bem. Na hipótese, o agente valeu-se da 
fraude eletrônica via internet para subtrair valores da conta-corrente de titu-
laridade de correntista da CEF, assim há furto mediante fraude, essa usada 
para burlar o sistema de vigilância e proteção do banco aos valores mantidos 
sob sua guarda. É importante esclarecer que os valores transferidos mediante 
dados digitais, apesar de não tangíveis, não deixam de ser dinheiro. Esses da-
dos não possuem existência autônoma, desvinculada do bem que representam. 
São passíveis de movimentação e transferência de titularidade e, também, es-
tão sujeitos a furto por meio informático. Outrossim, é consabido que o furto 
consuma-se no momento em que o bem é subtraído da vítima, ao sair da esfera 
de sua disponibilidade, e o desapossamento, embora efetivado por meio digi-
tal, teve lugar na conta-corrente da agência situada em Campo Mourão - PR, 
o que leva à fixação da competência na vara federal daquela cidade. Esse 
entendimento foi acompanhado pela Seção, mas o Min. Felix Fischer, em seu 
voto-vista, ressalvou seu entendimento de que se cuida de crime contra o patri-
mônio do correntista, diferentemente do crime de roubo ou extorsão que ocorre 
em agência bancária (“assalto a banco”), porém acompanhou o entendimento 
após constatar que os precedentes deste Superior Tribunal não questionam a 
competência da Justiça Federal. Precedentes citados: REsp 226.222-RJ, DJ 
17/12/1999; HC 8.179-GO, DJ 17/5/1999, e CC 19.488-RS, DJ 8/6/1998.
(STJ - CC 67.343-GO, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado 28/3/2007)

Já em relação às compras realizadas por meio da internet com a utilização de car-
tões e dados de terceiros equiparam-se a estelionato, e não a furto mediante fraude. 
Por isso, devem ser processados pela justiça no local onde se obtém a vantagem ilícita, 
conforme recente entendimento do STJ:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL. INQUÉRITO. OPE-
RAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS EM LOJAS VIRTUAIS MEDIANTE 
A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E CPF DE TERCEIROS. ES-
TELIONATO. CONSUMAÇÃO. COMARCAS DIVERSAS. COMPETÊNCIA 
FIRMADA PELA PREVENÇÃO.

  1. Indiciado que realizava compras em estabelecimentos virtuais utilizando-
se de dados de cartão de crédito e CPF de terceiros. Valendo-se deste ardil, 
induzia as empresas lesadas a entregar – gize-se – voluntariamente e com o 
seu consentimento, as mercadorias objeto do crime.
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 2. Não sendo possível definir, até o presente momento, o local exato da infra-
ção, mormente a indicação de que várias foram as vítimas e empresas lesadas, 
mostra-se aplicável, portanto, o disposto no art. 70, § 3º, c.c. o art. 83, do CPP, 
segundo os quais: “incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, 
ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada 
nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela pre-
venção”
.
 3. Conflito conhecido para determinar competente o suscitado, Juízo de Direi-
to da 1ª Vara Criminal de João Pessoa – PB.  

(STJ - CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 95.343 - SP (2008/0087697-3) 
RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES Data de julgamento: 25/03/2009)

11.  A jurisdição nos conflitos do Direito do Trabalho originados no meio 
eletrônico

Conforme preceitua a Constituição Federal em seu art. 114, compete à Justiça do 
Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e 
empregadores ou quaisquer outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho.

A Justiça do Trabalho, de acordo com o art. 643 da Consolidação das Leis Traba-
lhistas, será competente para compor as lides oriundas da relação empregatícia, não-
eventual, entre os interessados individualmente ou entre uma categoria profissional, a 
categoria econômica e a respectiva empresa.

Com essa linha de raciocínio, encontramos o art. 650 do referido diploma legal:
Art. 650 A jurisdição de cada vara do trabalho abrange todo o território da comarca 

em que tem sede, só podendo ser estendida ou restringida por lei federal.
Eduardo Gabriel Saad23 nos ensina:
Como determina o art. 650, CLT, o critério para fixação da competência da Justiça 

do Trabalho em razão do lugar é o da localidade onde o empregado – como reclamante 
ou reclamado – presta serviços ao empregador, embora sua contratação haja ocorrido 
em outro local ou mesmo no estrangeiro. Duas são as exceções que a Consolidação 
abre a essa regra: a primeira refere-se ao caso do empregador que realiza atividades 
em lugar distinto do da celebração do contrato. Na espécie, é lícito ao empregado ajui-
zar sua reclamatória no local da prestação de serviços ou da celebração do contrato. A 
segunda exceção é relativa ao empregado agente ou viajante, para declarar ser compe-
tente a Junta de Conciliação e Julgamento do local do domicílio do empregador. 

Busca-se aqui, pois, revelando-se o caráter da Justiça Trabalhista brasileira em res-
guardar certos direitos aos empregados, proporcionar ao empregado a possibilidade 
de propositura de uma reclamatória trabalhista no lugar onde haja melhores condições 
para se fazer prova dos fatos. 
23 SAAD, Eduardo Gabriel. CLT Comentada. 32. ed. São Paulo: LTr, 2000. p. 445.
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Tais interpretações nos levam diretamente ao Enunciado n. 207 do Tribunal Supe-
rior do Trabalho que ordena a relação jurídica trabalhista ser regida pela lei vigente no 
país da prestação do serviço e não por aquela do local da contratação.

Isso quer dizer que, na hipótese em que trabalhador brasileiro preste serviços no es-
trangeiro, havendo agência, filial ou sucursal da empresa contratante em território brasi-
leiro, a Justiça do Trabalho seja competente para compor a lide. No entanto, os direitos 
trabalhistas envolvidos deverão ser analisados de acordo com a lei estrangeira aplicável.

Em relação ao tele trabalho, que é uma modalidade de trabalho que se efetua à 
distância, ou seja, fora do local em que se espera o resultado desse trabalho e quem dá 
as ordens não tem como fiscalizar, pelo menos fisicamente, a execução do serviço e a 
prestação do mesmo se dá por meio de equipamentos eletrônicos24. No que tange à juris-
dição em casos de tele trabalho, a ANAMTRA em reunião no XIV Congresso Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho assim definiu através do enunciado nº.01 :

1 - O local de trabalho virtual como critério definidor da vigência da lei no 
espaço nas relações de teletrabalho
Vigência da lei no espaço. Definição do lugar de trabalho virtual. A teor do 
quanto disposto no Código de Bustamante (art. 128 do decreto n. 18.871, de 
13.08.28), o local da prestação dos serviços constitui o critério definidor da 
norma a ser aplicada à relação de emprego. Em se tratando de teletrabalho, 
deve-se observar a norma material do lugar onde a empresa ou o estabele-
cimento esteja situado, a partir da definição do “local de trabalho virtual”, 
salvo se a lei do local físico da prestação de serviço for mais benéfica ao 
trabalhador.

12. A jurisdição nos conflitos tributários no meio eletrônico

A possibilidade de tributação em transações realizadas eletronicamente tem des-
pertado tanto o interesse de particulares como o dos entes públicos. Cumpre, dessa 
maneira, analisarmos os tributos passíveis de incidência nas transações realizadas me-
diante comércio eletrônico. 

No entanto, para a determinação do tributo aplicável, cabe distinguir duas formas 
de transações eletrônicas possíveis:

Aldemário Araújo Castro25 define “comércio eletrônico indireto” como as transa-
ções com conteúdo econômico realizadas por intermédio de meios digitais, e como 
“comércio eletrônico direto” a comercialização de bens intangíveis ou de serviços 
realizados eletronicamente, ou seja, aquele que se aperfeiçoa com a transferência ele-
trônica do bem adquirido.
24 http://www.r2learning.com.br/_site/artigos/curso_oab_concurso_artigo_825_Teletrabalho_implicacoes_fisicas_e_juridicas_uma_a
25  CASTRO, Aldemário Araújo. Os meios eletrônicos e a tributação. Disponível em: <http://www.cbeji.com.br/artigos/artaldema01.htm>. 

Acesso em 27/10/2008.
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Quanto à primeira hipótese, a tributação incidente não sofrerá alteração quanto à 
sua forma tradicional. Senão vejamos:

Encontramos na Constituição da República o fundamento do ICMS:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
(...)
 II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de ser-
viços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que 
as operações e as prestações se iniciem no exterior.
Vejamos, então, o que diz o seu § 2º, XII, d, da Carta Magna:
§ 2º O imposto previsto no inc.II atenderá ao seguinte:
(...)
XII - cabe à lei complementar:
 d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsá-
vel, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das presta-
ções de serviços.

Portanto, nas transações aperfeiçoadas com o envio de um bem tangível, material, 
ao solicitante, a tributação devida será o ICMS, por estar caracterizado o fato gerador 
na respectiva localidade do município do estabelecimento empresarial, nos termos do 
art. 12, I, da LC n. 87/96, o qual determina: considera-se ocorrido o fato gerador do 
imposto no momento: (I) de saída de mercadoria do estabelecimento do contribuinte, 
ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular.

No que concerne a transações realizadas por comércio eletrônico direto, encontra-
mos um complicador maior na determinação da incidência de tributação via ICMS. 
Dessa maneira, devemos analisar o conceito clássico de “estabelecimento comercial” 
a fim de determinar seu acometimento ou não a um site de comércio eletrônico.

Segundo Pedro Malta da Silveira26, a doutrina está relativamente estabilizada em 
torno da concepção do estabelecimento como conjunto de meios para prossecução da 
atividade empresarial.

Clarifica ainda mais o ilustre jurista Fran Martins27 ao lecionar que:
Compõe-se o estabelecimento comercial de elementos corpóreos e incorpóreos, 

que o empresário comercial une para o exercício de sua atividade. (...). Sendo “objeto 
de direito” constitui propriedade do empresário, que é o seu dono, sujeito do direito.

Notamos, pois, a atualidade dos conceitos que, a priori, poderiam abranger o site 
como uma de suas modalidades. No entanto, para fins de determinação do ICMS, 
existe conceituação legal a ser observada. Vejamos, pois, o que nos diz o art. 11, §3º, 
da Lei Complementar n. 87/96:

26  SILVEIRA, Pedro Malta da. A empresa nos centros comerciais e a pluralidade de estabelecimentos. Coimbra, Portugal: Almedina, 1999, p. 35
27 MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. ed., atual. São Paulo: Saraiva, 1998. v. 1. p. 244.
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 Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do 
imposto e definição do estabelecimento responsável, é:
(...)
 § 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, estabelecimento é o local, priva-
do ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde pessoas físicas 
ou jurídicas exerçam suas atividades em caráter temporário ou permanente, 
bem como onde se encontrem armazenadas mercadorias:
(...)

Dessa maneira, o conceito esculpido na referida Lei Complementar exclui o site 
para efeitos de incidência do ICMS, o que nos leva a inferir não haver incidência desse 
tributo nas transações realizadas por meio de comércio eletrônico direto.

Abaixo, trechos do artigo de Ivan Campos e Rothschild tratam da tributação das 
atividades desenvolvidas pela Internet nos EUA, Europa e a posição do CONFAZ, 
Conselho Nacional de Política Fazendária, no Brasil:

“Os Estados Unidos, através do “Internet Freedom Act”, firmado em 1998, decidi-
ram que por três anos não tributariam o acesso eletrônico, sem que antes se aguardasse 
uma análise do fenômeno de tal inovação. Este acordo foi sucessivamente prorrogado 
e expirou em outubro de 2006. Atualmente tramita no Senado um projeto de lei que 
pretende criar um definitivo impedimento de tributar o acesso à internet. Já a Europa, 
representada pela União Européia (UE) e pela Organização para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE), ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos, 
pretende tributar o comércio eletrônico, tendência esta seguida pelo Brasil.”

As diretrizes, até o momento, são: (1) não serão criados impostos novos ou suple-
mentares, mas mantidos os existentes, em especial o IVA, adaptando-os de forma a 
serem aplicados ao comércio eletrônico; (2) as entregas de produtos por via eletrônica 
deverão ser consideradas como prestação de serviços; e (3) apenas as prestações des-
ses serviços consumidas na Europa deverão ser tributadas na Europa, ou seja, no local 
onde se realiza o consumo. O princípio que norteia os propósitos da União Européia 
e da OCDE é o da neutralidade, em que o sistema tributário deve conceder tratamento 
equivalente a operações análogas. A incidência fiscal sobre o comércio eletrônico não 
pode afetar o mercado ou exercer influência sobre o consumidor no ato de optar por 
qual meio de aquisição de seus bens.”

“No Brasil, o comércio eletrônico vem sendo debatido no Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz), órgão deliberativo que engloba a vontade dos Estados, e 
até o momento foi instituída a tributação dos serviços de provimento de acesso à inter-
net pelo ICMS e normas relativas à obrigatoriedade de adoção da nota fiscal eletrônica 
a partir de abril de 2008. Algumas unidades da federação, como o Rio de Janeiro, já 
estabeleceram tratamento tributário diferenciado nas aquisições de softwares via do-
wnload, reconhecendo a não-incidência do imposto nestas operações.”28

28  (A tributação sobre o comércio eletrônico. Disponível em http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=406. Acesso em 
26/10/2008.)
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A Problematização do Sistema Internacional de Proteção 
à Propriedade Intelectual frente às Novas Tecnologias de 
Transferência de Informação

Pedro Ivo rIbeIro dINIz1

Resumo

o arcabouço normativo internacional de proteção à propriedade intelectual, prin-
cipalmente nos termos do Acordo TrIPS, estabelece meios de aplicação das regras 
reconhecidas, delegando aos estados a responsabilidade de enforcement e monito-
ramento. Para tanto, uma uniformização legislativa entre os estados é fundamental. 
Na prática, contudo, a heterogeneidade dos sistemas jurídicos domésticos acerca da 
questão leva a uma tutela multi-jurisdicional do tema, mitigando, nesse sentido, o 
escopo da estrutura normativa internacional. Com o advento de novas tecnologias 
de transferência de informação, como a internet, o mecanismo se mostra ainda mais 
frágil. diante desse cenário, surgem novas hipóteses no intuito de regular e reorgani-
zar a dinâmica de trocas no ciberespaço, sugerindo a mudança de alguns paradigmas 
tradicionais ultrapassados.

Abstract

The intellectual property protection international normative framework, specially 
concerning TrIPS agreements, establishes ways to apply recognized rules by delega-
ting to States the responsibility for enforcement and monitoring. In order to do so, it 
is fundamental to create a standard between different national legislations. However, 
in practice, the domestic juridical system heterogeneity on this topic leads to a multi-
jurisdictional guardianship of it, thus hindering the international norms range. With 
the creation of new information transfer technologies, like internet, this mechanism 
shows itself even more fragile. In front of this scenario, new hypotheses are brought 
about about trying to regulate and reorganize the cyberspace exchange dynamics, su-
ggesting a shift over some of the already exceeded traditional paradigms.

I - A problematização do Sistema de Proteção à Propriedade Intelectual

As teorias atuais em relação ao direito da Propriedade Intelectual se divergem em 
diversos aspectos, da justificativa de sua proteção2 até sua atual relevância frente aos 
avanços tecnológicos3. essas controvérsias refletem um sistema normativo de pro-

1  Membro do Centro de direito Internacional – CedIN, consultor do escritório Nemer Caldeira brant Advogados e membro do Grupo de 
Análise de Prevenção de Conflitos Internacionais – GAPCon.

2  A todos os membros do CedIN, em especial, ao délber Lage, mestre e irmão, meus sinceros agradecimentos.
3  A internet como agravante significativo do problema de regulamentação da questão será tratada no tópico 3 desta presente análise.
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teção igualmente contestado. As críticas tornam-se ainda mais contundentes, sob o 
prisma específico dos direitos relativos às inovações intangíveis.

No entanto, para uma análise coerente do problema acerca dos instrumentos de pro-
teção à propriedade intelectual de bens imateriais, deve-se, primeiramente, abordar al-
guns pontos determinantes para a percepção da temática. destaca-se, nesse sentido: (i) 
o arcabouço jurisdicional que resguarda tais direitos, uma vez que a relação imprecisa 
entre instrumentos de natureza pública e privada é uma das principais causas das difi-
culdades relativas à aplicabilidade da norma; (ii) a diferenciação entre bens tangíveis 
e intangíveis, já que a atual estrutura de proteção não reserva a devida preocupação 
com as peculiaridade de cada objeto, aumentando as vicissitudes do sistema; e, por 
fim, (iii) as conseqüências dos avanços tecnológicos referentes aos meios de transfe-
rência de informação, em especial, o advento da internet, que agravou consideravel-
mente os entraves de um sistema jurídico questionável.

1. Proteção à Propriedade Intelectual: regência multi-jurisdicional
enquanto a proteção da propriedade intelectual, inserida no arcabouço do direito 

do Comércio Internacional, representa um certo grau de coordenação multilateral, a 
aplicação ainda opera dentro do conceito de jurisdição territorial, termos nos quais tais 
direitos foram acordados.4 Isso significa que os principais meios de garantia do cum-
primento de determinada norma (enforcement), no que tange à proteção internacional 
da propriedade intelectual, ainda é circunscrito aos estados domesticamente. Ademais, 
a determinação de que uma infração ocorreu dentro de certa jurisdição é algo que pode 
se tornar bastante complicado e controverso.5 “Uma atividade multi-jurisdicional, por 
definição, não pode ocorrer em um único território; a localização é simplesmente uma 
ficção legal necessária para selecionar uma legislação doméstica dentre duas ou mais.”6 
o resultado é o que Wendy Adams chama de “o vencedor leva tudo” (winner-take-all), 
uma vez que a legislação de um estado prevalece em detrimento não só dos demais 
sistemas normativos, como dos próprios interesses dos outros estados. “A adjudicação 
doméstica de uma disputa multi-jurisdicional não é necessariamente o veículo adequado 
para suprir a lacuna do direito Internacional Público.”7 

Não obstante, instituições de direito Internacional Privado não possuem o formato 
necessário para o desafio de instituir regras neutras de coerção, nem de monitorar as 
relações em andamento de acordo com toda a extensão dos valores já difundidos e 
integrados ao regime de comércio global.8 A inadequação dos mecanismos do direito 
Privado para a tutela de direitos de natureza pública é, no entanto, apenas parte da 

4  ver, nesse sentido, AdAMS, Wendy. Intellectual Property Infringement in Global Networks: The Implications of Protection Ahead of the 
Curve. International Journal of Law and Information Technology, vol. 10 No. 1_ oxford University Press 2002. p. 78.

5 Tal dificuldade é característica mesmo se tratarmos de bens tangíveis.
6   AdAMS, Wendy. Intellectual Property Infringement in Global Networks: The Implications of Protection Ahead of the Curve. International 

Journal of Law and Information Technology, vol. 10 No. 1_ oxford University Press 2002. p. 86. Tradução do autor.
7 Idem. Tradução do autor.
8  o que o Adams argumenta é que os princípios que regem o direito Internacional Privado e o Público, mesmo quando abordada a mesma 

temática, são significativamente distintos. Ver, nesse sentido, ADAMS, Wendy. Intellectual Property Infringement in Global Networks: The 
Implications of Protection Ahead of the Curve. International Journal of Law and Information Technology, vol. 10 No. 1_ oxford University 
Press 2002.
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questão. A relevância para a compreensão do problema desta relação instituída pelos 
acordos internacionais, atribuindo à esfera doméstica a principal responsabilidade de 
resguardar os direitos de propriedade intelectual é tamanha, que demanda um capítulo 
à parte, e será retomada adiante neste trabalho (II).

2. Distinção dos objetos tutelados
o principal instrumento internacional que rege o objeto em análise, o Acordo 

sobre Aspectos dos direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio 
(TrIPS), distingue os diferentes objetos tutelados pelo documento, caracterizando 
as peculiaridades de cada um, ao balizar tópicos como direito do Autor e direitos 
Conexos, Marcas, Indicações Geográficas, desenhos Industriais, Patentes, entre ou-
tros.9 diante dessa descrição específica, torna-se nítida uma distinção entre os bens 
materiais e os ativos intangíveis tutelados. Contudo, o Acordo TrIPS não repete a 
mesma cautela ao identificar os fundamentos e os meios para assegurar a proteção 
destas figuras, abordando, assim, de forma generalizada os instrumentos de defesa em 
relação à propriedade intelectual.

Isto se justifica pela abordagem generalizada que o Acordo TrIPS estabelece em 
relação aos diversos formatos de propriedade intelectual. o sistema normativo inter-
nacional relativo à propriedade intelectual visa a proteção dos direitos daqueles que 
detém o domínio de bens intangíveis de maneira semelhante aos direitos de proprie-
dade de ativos físicos.

Quando nos referimos aos direitos atribuídos aos autores e inventores de ativos 
inovadores, entende-se, de forma geral, que o titular tem resguardada a exclusividade 
de deliberar sobre seu uso, e nesse sentido, seus direitos de monopólio10 estão assegu-
rados legalmente nos termos da proteção à propriedade intelectual. Tal posição se jus-
tifica na idéia de que esse poder privativo estimula o progresso científico e artístico11,  
uma vez que os criadores são titulares de um direito de exploração específico. em 
outras palavras, a proteção à propriedade intelectual promove um incentivo positivo 
ao avanço científico e artístico. 12 

Considerando a aplicação de tal conceito em relação aos ativos materiais, um con-
trole de imitações e cópias se torna relativamente plausível pelos meios de coerção 
e monitoramentos existentes, seja no âmbito doméstico (polícias, órgãos fiscalizado-
res), seja na esfera internacional (controle de fronteiras, acordos de cooperação), sob 
amparo, sobretudo, estatal13. Contudo, se aplicarmos esse mesmo conceito aos bens 
intangíveis, percebemos a problemática referente à generalização dos instrumentos 

9  TrIPS. Acordo sobre Aspectos dos direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio. Parte II.
10   Monopólios, no contexto da proteção à propriedade intelectual, são assegurados pelo estado, afastando-se do caráter ilegítimo atribuído ao 

conceito em termos de concorrência de mercado.
11  o argumento calcado na necessidade da proteção à propriedade intelectual para o desenvolvimento de inovações é igualmente questionável. 

A discussão será retomada na seção III desse trabalho.
12  ULLrICH, Hanns. Expansionist Intellectual Property Protection and Reducionist Competition Rules: A TRIPS Perspective. Journal of 

International economic Law 7 (2). Cabridge University Press, 2004. p. 407.
13  o TrIPS delega aos estados o papel central no monitoramento e enforcement das normas internacionais, conforme se verá na seção II 

deste trabalho.
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protecionistas. esses ativos estão sujeitos à apropriação e imitação em larga esca-
la, considerando os baixos custos de reprodução e disseminação. Ademais, os novos 
meios de transferências de informação tornam praticamente impossível o controle 
entre os limites territoriais dos estados. este último ponto merece ser discutido com 
maior cautela, e é este o tema da próxima seção. 

3. O avanço tecnológico como agravante do problema
o cenário internacional atual caracteriza-se pela condição de que a maioria das cria-

ções humanas podem ser reproduzidas e distribuídas infinitamente sem custo algum. A ex-
periência nos mostra que a internet elevou o nível de cópias exponencialmente, desde que 
a reprodução se tornou bem mais fácil com os novos instrumentos técnicos e, no mesmo 
sentido, as cópias se tornaram tão perfeitas quanto os originais. Na internet, a cópia pode 
tomar lugar de seu original de maneira quase imperceptível e sem custo para o copiador. 
Isso causou, inclusive, uma noção difundida mais branda no que tange à ilegalidade de tais 
atos. A consciência de que está se cometendo um crime ao reproduzir certos documentos é 
significativamente menor se comparado a outras condutas criminosas.14

Uma revolução dessa magnitude implica, obviamente, em transformações signi-
ficativas no amparo aos direitos de criação. Alguns institutos tradicionais ainda são 
invocados no intuito de mitigar os impactos causados pela internet, como, por exem-
plo, o direito ao “monopólio”. A defesa do monopólio é amplamente aceito como 
instrumento fundamental dentro do estrutura normativa de proteção à propriedade 
intelectual, principalmente, nos países desenvolvidos. Com efeito, o direito ao mono-
pólio é considerado, em termos econômicos, necessário para amenizar o problema de 
“falta de exclusividade e escassez inerente aos ativos intelectuais.”15

o direito ao monopólio visaria compensar, portanto, a “falta de exclusividade”, 
tendo em vista que as inovações de bens intangíveis estão mais propensas as imitações 
e cópias, principalmente, diante dos avanços tecnológicos dos últimos tempos. Por-
tanto, esse material figuraria no mercado com um preço mais competitivo, dado que a 
cópia estaria isenta dos custos de pesquisa, desenvolvimento e reprodução.

diante desse complexo cenário caracterizado, podemos, então, partir para uma abor-
dagem analítica do problema do sistema normativo internacional de proteção à proprie-
dade intelectual. Para tanto, faz-se necessário abordar alguns tópicos distintos, contudo, 
igualmente relevantes. A próxima seção (II) se dedica a um detalhamento do arcabouço 
normativo que tutela a temática em análise. A relação entre poderes e limites desses 
sistemas jurídicos, entre as esferas doméstica e internacional, evidencía as principais 
falhas de regulamentação da propriedade intelectual. Se o arcabouço normativo interna-
cional não responde às demandas contemporâneas, a relevância dos acordos que regem 
a questão são colocados em xeque. É nesse sentido que a seção III aborda as hipóteses 
frente à crise de funcionalidade que enfrenta esse sistema jurídico.

14  Weber, rolf H. Does Intellectual Property Become Unimportant in Cyberspace? International Journal of Law and Information Technol-
ogy. vol. 9. Nº 2. oxford University Press, 2001. p. 177.

15  AdAMS, Wendy. Intellectual Property Infringement in Global Networks: The Implications of Protection Ahead of the Curve. International 
Journal of Law and Information Technology, vol. 10 No. 1_ oxford University Press 2002. p. 122.
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II- Arcabouço normativo de proteção à Propriedade Intelectual 

Partindo do argumento de que a relação confusa e heterogênea dos sistemas jurídi-
cos que tutelam os direitos de propriedade intelectual é, como afirmou-se, a principal 
causa da problema de regulação existente, esta seção irá se dedicar para a compre-
ensão dessa dinâmica ineficiente. Nesse sentido, as estruturas internacionais (1) e 
domésticas (2) serão analisadas separadamente, destacando suas peculiaridades para, 
por fim, mostrar como o contrapeso entre os poderes e limites desses instrumentos 
culminam na incapacidade de enforcement das normas estabelecidas (3).

1. Arcabouço normativo internacional
os primeiros tratados sobre propriedade intelectual remontam ao final do século 

XIX, quando foi celebrada a Convenção da União de Paris, em 1883. os dispositivos 
desse acordo internacional foram revisados em diversas ocasiões visando precisar o 
que se entendia por propriedade intelectual. 

Contudo, o documento principal da construção do arcabouço normativo interna-
cional que regula os direitos de bens inovadores é o Acordo sobre Aspectos dos di-
reitos de Propriedade Intelectual  relacionados ao Comércio, conhecido pela sigla em 
inglês TrIPS16. Adote-se o TrIPS como foco para a análise por dois aspectos. Por um 
lado, o Acordo que surgiu da rodada do Uruguai da oMC foi o primeiro que estabe-
leceu, de forma consistente, instrumentos determinados de aplicação e enforcement 
das normas de proteção à propriedade intelectual. 

[O TRIPS] dispõe sobre a aplicabilidade dos princípios básicos do GATT e 
dos acordos internacionais sobre propriedade intelectual; estipula os direi-
tos de propriedade intelectual considerados adequados; determina medidas 
consideradas eficazes para fazer cumprir aqueles direitos; prevê mecanismos 
para a solução multilateral de controvérsias; e contém disposições transitó-
rias, especialmente com relação à data de implementação do acordo.17

Um dos fatores que levou a inclusão da propriedade intelectual no GATT foi a 
insatisfação dos países mais ricos em conseguir junto à organização Mundial da Pro-
priedade Intelectual (oMPI), órgão especializado da oNU, uma efetiva proteção para 
a propriedade intelectual.18

Importante ressaltar, contudo, que o sistema normativo internacional acerca da 
questão não permaneceu estagnado e inerte. destaca-se, nesse sentido, dois docu-
mentos relevantes que tratam da temática, sob a égide da organização Mundial de 
Propriedade Intelectual (oMPI), representado pela sigla em inglês WIPo: o Tratado 
de Copyright da oMPI e o Tratado de Performances e Fonogramas da oMPI.

16 TrIPS é a sigla em inglês para Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.
17   LAMPreIA, Luiz Felipe Palmeira. Resultados da Rodada Uruguai: uma tentativa de síntese. estudos Avançados. vol.9 n.23. São Pau-

lo. Jan./Apr. 1995. 
18 Idem
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o Tratado de Copyright refere-se à proteção, por meio de direitos de reprodução 
e cópia, de programas de computador e coletâneas de dados, além de reafirmar as 
obrigações revisadas da Convenção de berna. o Tratado que trata das performances e 
fonogramas visa proteger de maneira mais objetiva artistas, como músicos, cantores, 
dançarinos, atores, entre outros, com exceção de trabalhos cinematográficos.19 No en-
tanto, tais instrumentos pouco alteraram o sistema instituído pelo TrIPS de proteção 
efetiva aos direitos de propriedade intelectual. 

 Por outro lado, como o próprio nome indica, o TrIPS consolidou a proteção à 
propriedade intelectual inserido no âmbito das regulamentações do comércio. o Acor-
do TrIPS é considerado a terceira parte do tripé sobre o qual se assenta a organização 
Mundial do Comércio (oMC) no que diz respeito à sua base normativa.20 Isso implica 
que a estrutura do Acordo TrIPS é desenhada no intuito de coordenar ganhos mútuos 
e concessões recíprocas sob o auspício da oMC. Nesse sentido, o principal acordo que 
regulamenta a questão no âmbito internacional foi negociado e conceitualizado como 
um tratado de comércio. o instrumento é, portanto,  baseado em princípios como terri-
torialidade, proteção dos mercados domésticos e reciprocidade, deixando em segundo 
plano alguns basilares fundamentais da proteção da propriedade intelectual21. 

diversos autores caracterizam o TrIPS como um acordo de perspectiva reversa 
(backward-looking document). Isto significa que o instrumento foca principalmente 
em reforçar padrões consolidados no âmbito doméstico, e não em regular comporta-
mentos internacionais de troca no formato contemporâneo.22 Portanto, o escopo dos 
direitos internacionais relacionados à propriedade intelectual torna-se ainda mais pro-
blemático frente aos avanços tecnológicos de transferência de informação, principal-
mente, com o advento da rede mundial de computadores. os sistemas normativos do-
mésticos buscam acompanhar as novas questões que surgem com o desenvolvimento 
tecnológico, como a internet. No entanto, tais demandas não foram consideradas sig-
nificativamente no processo de negociação do TrIPS, e, conseqüentemente, não são 
devidamente abordadas no texto do acordo.23

os estados-Membros, portanto, não se vincularam à obrigação de respeitar os di-
reitos da propriedade intelectual estrangeira, mas sim à adequação de seus respectivos 
instrumentos de regulação doméstica aos termos gerais estabelecidos na convenção.24  
Pode-se concluir, desse modo, que os estados estão livres para proteger o desen-
volvimento tecnológico doméstico, sem, contudo, ter assegurado a mesma proteção 
quando o bem cruza as fronteiras, pois os termos gerais do acordo TrIPS se traduzem 
de forma consideravelmente distinta nas legislações internas.

19  Weber, rolf H. Does Intellectual Property Become Unimportant in Cyberspace? International Journal of Law and Information Technol-
ogy. vol. 9. Nº 2. oxford University Press, 2001. p. 177.

20   os outros dois são o GATT, que regula o comércio de bens, e o GATS, que é o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços.
21  AdAMS, Wendy. Intellectual Property Infringement in Global Networks: The Implications of Protection Ahead of the Curve. International 

Journal of Law and Information Technology, vol. 10 No. 1_ oxford University Press 2002.
22 Idem.
23  Cabe ressaltar que, no início da década de 90, quando o Acordo foi negociado,  o potencial comercial e de troca da internet, em termos 

tecnológicos, ainda era pouco desenvolvido. ver, nesse sentido, I.
24   ver, nesse sentido, Weber, rolf H. Does Intellectual Property Become Unimportant in Cyberspace? International Journal of Law and 

Information Technology. vol. 9. Nº 2. oxford University Press, 2001. p. 177.
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2 - Estrutura de controle doméstico
o Acordo TrIPS, portanto, atribui à esfera doméstica a responsabilidade de asse-

gurar o enforcement das normas internacionais. o artigo 41 (1) assim estabelece: 

Os Membros assegurarão que suas legislações nacionais disponham de pro-
cedimentos para a aplicação de normas de proteção como especificadas nesta 
Parte, de forma a permitir uma ação eficaz contra qualquer infração dos di-
reitos de propriedade intelectual previstos neste Acordo, inclusive remédios 
expeditos destinados a prevenir infrações e remédios que constituam um meio 
de dissuasão contra infrações ulteriores. Estes procedimentos serão aplicados 
de maneira a evitar a criação de obstáculos ao comércio legítimo e a prover 
salvaguardas contra seu uso abusivo.

esse formato pode ser favorável se considerarmos que a aplicação por cortes 
internas das normas estabelecidas internacionalmente é o mecanismo mais efi-
ciente e menos custoso de implementação do direito Internacional. A difusão do 
arcabouço jurídico é assegurada pelas instituições domésticas, que possuem reco-
nhecidas vantagens para o enforcement de normas, como a estrutura hierarquizada 
e o monopólio do uso da força. Não obstante, se limitado ao âmbito internacional, 
apenas os estados poderão recorrer a instrumentos de proteção à propriedade inte-
lectual. Uma vez que a aplicação dessas normas é atribuição interna dos estados, 
todo indivíduo se eleva ao status de sujeito desses direitos, podendo reivindicá-los 
judicialmente.

No entanto, se o Acordo internacional falha em uniformizar as legislações do-
mésticas, as repercussões são preocupantes. Percebe-se que, no caso em análise,  
apenas um padrão mínimo de proteção é obrigatório, mas nada impede que os es-
tados-membros estabeleçam um sistema normativo mais rígido e que vá além dos 
condições  estabelecidas no acordo. o que ele não pode, no entanto, é compelir os 
outros estados-membros em fazê-lo, igualmente. e, provavelmente, o estado só 
assim o faria se fosse economicamente vantajoso para ele. Um exame cuidadoso da 
implementação do TrIPS indica que o processo de harmonização, iniciado com o 
estabelecimento de um padrão universal mínimo de proteção à propriedade intelec-
tual, não é necessariamente suficiente para mitigar a tensão gerada pela diversidade 
regulatória entre os estados. 

3 - Tensão entre o sistema normativo e a aplicação prática
Pode-se concluir, portanto, que o Acordo TrIPS não almeja uma uniformização 

legislativa ampla no que concerne à proteção da propriedade intelectual. Tal fato pos-
sui implicações diretas em questões internacionais de desrespeito a direitos inerentes 
à criação: as partes envolvidas depositam sua expectativa de resolução em mecanis-
mos de direito Internacional Privado. e, com a já mencionada variação do grau de 
regulamentação entre os estados internamente, os tribunais domésticos decidem por 
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uma lei em detrimento de todas as demais25. Conclui-se, portanto, que o TrIPS visa 
a harmonização nos padrões nacionais de proteção à propriedade intelectual, mas não 
implementa, contudo, um direito global.26

Tanto o direito Internacional Público como o Privado visam facilitar a integração 
econômica global, mas atuando com diferentes meios de constrangimento. Ambos são 
sistemas normativos designados a regular relações extraterritoriais. 

A distinção relevante para essa discussão entre as duas disciplinas é que o 
Direito Internacional Público volta-se para o desenvolvimento de normas 
substantivas, enquanto o Direito Internacional Privado, em geral, não atua no 
sentido de desenvolver um direito global per se.27

Com os mecanismos de enforcement circunscritos, principalmente no âmbito do-
méstico, essa proteção é colocada em cheque no momento que o bem atravessa a fron-
teira do mercado doméstico. o direito ao monopólio pode não ser assegurado com o 
mesmo rigor em outros países nos quais a legislação acerca da proteção à propriedade 
intelectual sejam mais flexíveis. Países menos desenvolvidos podem alcançar maiores 
vantagens, em termos econômicos, permitindo a cópia de produtos de alta tecnologia 
e investimento em pesquisa do que teriam  com uma proteção contundente aos direitos 
de propriedade intelectual. 

Alguns aspectos do Acordo TrIPS merecem ser retomados com certa cautela. os 
padrões mínimos estabelecidos pelo acordo asseguram um certo grau de flexibilidade 
na adaptação das diretrizes de proteção da propriedade intelectual. Isso significa que 
os estados-Membros mais avançados, econômica e tecnologicamente, poderão esta-
belecer padrões mais rigorosos de proteção, desde que não contrariem os termos do 
TrIPS.28 Por outro lado, os países em desenvolvimento podem tirar proveito dessa 
falta de consenso existente em relação ao grau adequado de proteção à propriedade 
intelectual. Nesse sentido, uma legislação mais branda em relação à cópias e imita-
ções podem ser adotadas intencionalmente, já que os retornos econômicos de países 
menos desenvolvidos em copiar possam ser mais vantajosos do que aqueles oriundos 
da proteção da propriedade intelectual. 

Nessa perspectiva, a falta de uniformidade é uma escolha intencional, em termos 
de desenho institucional, e não deve ser caracterizada como uma deficiência a ser 
abordada por meio de mecanismos alternativos de execução. Ademais, deve-se desta-
car que o simples fato de o conflito de jurisdição inerente à proteção de propriedade 
digital não ter sido previsto durante a negociação do Acordo da TrIPS é, justamente, 

25   Ao escolher um arcabouço normativo doméstico para regular a transação ou disputa, a corte está determinando que a atividade tenha 
ocorrido dentro daquele Estado. O princípio da igualdade soberana entre os Estados pressupõe tal ficção legal, já que a autoridade de 
aplicação de leis é circunscrita em sua jurisdição territorial. AdAMS, Wendy. Intellectual Property Infringement in Global Networks: The 
Implications of Protection Ahead of the Curve. International Journal of Law and Information Technology, vol. 10 No. 1_ oxford University 
Press 2002.

26   AdAMS, Wendy. Intellectual Property Infringement in Global Networks: The Implications of Protection Ahead of the Curve. International 
Journal of Law and Information Technology, vol. 10 No. 1_ oxford University Press 2002. p. 108.

27 Idem.
28 Artigo 8 do TrIPS.
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a razão pela qual qualquer lacuna de aplicação devesse ser inserida na estrutura da 
oMC, ao invés de meios privados de resolução. os mecanismos técnicos de direito 
Privado podem alterar as obrigações assumidas pelos estados no momento da nego-
ciação e promulgação do acordo. A eficácia da coerção do direito Privado perma-
nece questionável frente a mais complexas considerações envolvendo a proteção da 
propriedade intelectual e comércio internacional. A questão política do momento da 
negociação dos acordos internacionais ganha significativa relevância na análise, im-
pondo limites claros à estrutura normativa criada.

Contudo, se por um lado o resultado da lacuna de coerção criada pelo desenvolvi-
mento da propriedade digital cria uma oportunidade para os estados membros derro-
garem suas obrigações existentes, por outro, a recorrência a mecanismos privados de 
constrangimento irá mitigar a relevância e a própria legitimidade do TrIPS. 

Ao analisarmos especificamente o caso dos ativos imateriais, o desafio consiste 
em estabelecer parâmetros internacionais difusos acerca da proteção da propriedade 
intelectual que sejam equilibrados entre os instrumentos domésticos, garantidores do 
direito de monopólio, e regras internacionais, que assegurem um mercado competi-
tivo de bens intangíveis. Uma perspectiva protecionista exacerbada mitigaria o pro-
blema dos bens públicos, mas, em contrapartida, reduziria o fluxo de informação em 
detrimento dos usuários e das próprias inovações. de fato, ambos estão diretamente 
ligados a tais fontes de informação durante o processo de pesquisa e desenvolvimento. 
Como bem afirma Adams, apesar da conotação pejorativa do termo “imitação”, certo 
grau de liberdade para arremedar contribui para o bem estar geral da sociedade, man-
tendo um nível saudável de competição que favorece tanto os consumidores como os 
criadores29. 

o arranjo institucional mostra-se, assim, inadequado para lidar com questões atu-
ais como o fluxo desenfreado de informação por meio da internet. Pode-se concluir, 
igualmente, que o problema não se soluciona com uma reformulação mais rígida da 
estrutura normativa das legislações domésticas. o fluxo de informação em dimen-
sões globais encontra-se distante do controle limitado das jurisdições intra-estatais. 
Apesar de o Acordo TrIPS não abarcar as diversas demandas que surgem com a era 
digital da comunicação, o seu papel de coordenar os efeitos econômicos dos produtos 
intangíveis não pode ser desconsiderado em favor de uma aplicação por instrumentos 
privados.

Tendo em vista esse cenário, pode-se concluir que questões relacionadas à prote-
ção da propriedade intelectual frente aos avanços tecnológicos recentes são tópicos 
relevantes, os quais o TrIPS falha em resolver. o que se argumentou foi que o for-
mato do Acordo TrIPS para proteção da propriedade intelectual, principalmente no 
que se refere aos bens intangíveis, está em grande descompasso com a atual estrutura 
tecnológica de troca e fluxo de informação. Ao adotar princípios de comércio, como 
o da territorialidade, somado as próprias restrições políticas mencionadas, a estrutura 

29   AdAMS, Wendy. Intellectual Property Infringement in Global Networks: The Implications of Protection Ahead of the Curve. International 
Journal of Law and Information Technology, vol. 10 No. 1_ oxford University Press 2002.
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jurisdicional se torna incapaz de abarcar as questões que surgem de um ambiente in-
ternacional, ao mesmo tempo, interdependente e assimétrico.30

Com efeito, a despeito do fato de que a assimetria de arcabouços normativos do-
mésticos em todo o mundo transformam a aplicação de uma norma internacional algo 
bastante confuso, as fontes legais nacionais e internacionais não discutem de forma 
adequada as novas questões de proteção à propriedade na rede mundial de comunica-
ção. e, em última análise, tais fontes nem possuem capacidade para tanto. 

Conclui-se, portanto, que o sistema internacional de difusão de princípios básicos 
de proteção à propriedade intelectual gera uma assimetria entre as legislações domés-
ticas. Isso porque estas oscilam quanto à rigidez protecionista de acordo com seus 
interesses e, por sua vez, desconstroem a importância do instrumento internacional 
na tutela de direitos atribuídos aos autores e inventores. esse descompasso é ainda 
agravado frente aos avanços tecnológicos, como a internet, que implicam questiona-
mentos a todos os mecanismos de enforcement existentes, sejam eles domésticos ou 
internacionais.

A questão que se coloca, então, é como a proteção a propriedade intelectual deve 
ser discutida e reinterpretada diante do contexto atual. esse é o assunto da próxima 
seção.

III- Discussão de hipóteses alternativas

As normas internacionais de regulamentação da proteção à propriedade intelectual 
foi um resultado de um processo político que gerou uma tensão entre o acordo viá-
vel para a criação de um instrumento internacional, que tivesse a adesão da maioria 
dos estados, e o problema de implementação e enforcement de tais normas no longo 
prazo.

Nesse sentido, está cada vez mais claro que o sistema internacional de proteção à 
propriedade intelectual não está em posição de lidar com a atual corrente de progresso 
tecnológico. diversas tentativas legislativas de regular a situação se mostraram ine-
ficazes na maioria dos casos, e é bastante questionável a idéia de que os problemas 
inerentes à propriedade em relação à internet possam ser superados com outras regras 
adicionais mais rigorosas, no entanto, igualmente problemáticas de serem aplicadas. 

 diante desse cenário, alguns autores chegam a afirmar o fim da propriedade 
intelectual no mundo digital. Tal conclusão, entretanto, parece ser exagerada. As dis-
posições normativas não servem somente para assegurar a aplicabilidade de direitos 
específicos. elas possuem, igualmente, uma função preventiva. As pessoas tendem, em 
geral, a adequar o comportamento à estrutura legal mesmo que o risco de sanção por 
violação seja remoto. Por outro lado, uma conscientização de que o conceito de pro-

30  o conceito de assimetria e interdependência, e suas conseqüentes implicações no sistema internacional, são precisamente abordados por 
robert Keohane. ver, nesse sentido, KeoHANe, robert o. e NYe, Joseph S. Power and Interdependence. 3rd edition. New York: Addison 
Wesley Longman, 2001.
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priedade intelectual tem perdido significativamente sua função originária levará a uma 
ampliação do seu escopo, criando novas normas de proteção ao tema em análise.31

No entanto, o que se sugere neste trabalho são hipóteses alternativas para lidar 
com o descompasso entre o sistema normativo internacional de proteção à proprie-
dade intelectual e o desenvolvimento acelerado de novas tecnologias de transferência 
de informação. Tal abordagem se justifica pela simples percepção de serem estas as 
tendências atuais no que tange à regulamentação da propriedade intelectual, em detri-
mento dos instrumentos jurídicos tradicionais.

Se o avanço técnico, no caso em análise, desencadeou as críticas ao sistema nor-
mativo internacional, alguns problemas legais, em contrapartida, já foram resolvidos 
historicamente por progressos tecnológicos. esse caminho pode, igualmente, ser per-
corrido no campo da propriedade intelectual na era digital. duas hipóteses trabalhadas 
por rolf Weber serão aqui discutidas.32 Por um lado, os bens intangíveis perderiam, 
gradativamente, seu caráter de propriedade (i). Por outro lado, meios técnicos pode-
riam levar à privação (privication) extrema desses bens (ii).

i - A grande dificuldade de controle sobre a autoria de uma criação ou invenção 
no campo digital tem levado a alguns caminhos alternativos à questão. A criação de 
softwares de computadores gratuitos e disponibilizados na internet pode ser um bom 
exemplo disso. 

Programadores de computador estão constantemente trabalhando em softwares 
que possam ser usados de maneira irrestrita. A questão, nesse sentido, não remete ao 
preço, mas sim à possibilidade de rodar livremente um programa para qualquer pro-
pósito, adaptando à suas necessidades. o objetivo desses softwares gratuitos consiste 
na idéia de que cada usuário poderia estar em uma posição de aprimorar o programa e 
fazê-lo disponível para o benefício de toda a comunidade na internet.

Um exemplo importante, citado por Weber, é de richard Stallman, que desenvol-
veu estudos nesse sentido desde 1985, e dedicou sua vida aos softwares gratuitos. em 
1991, Linus Torvalds, de Helsinki, disponibilizou na internet o cerne de um sistema 
operacional, convidando o mundo a ajudá-lo em tornar aquele programa em um siste-
ma aberto. da fusão entre o programa de Torvalds e a ferramenta GNU de Stallman, 
emergiu o sistema operacional Linux, então maior concorrente da Microsoft. o suces-
so desse exemplo, tanto em termos econômicos, como em termos técnicos, demonstra 
que essa possibilidade não é somente plausível, como questionar pressupostos basila-
res da proteção de propriedade intelectual.33

desde que surgiram as primeiras regras protegendo a propriedade intelectual, 
discute-se a necessidade dessa proteção, por quanto tempo e em qual extensão. A 
corrente principal de economistas, em geral, argumentam que a eficiência econômi-

31  Weber, rolf H. Does Intellectual Property Become Unimportant in Cyberspace? International Journal of Law and Information Technol-
ogy. vol. 9. Nº 2. oxford University Press, 2001. p. 173.

32 Idem. p. 178.
33  outros exemplos pode ser citados, como o browser de internet Mozilla, e o Open Office, programas que remontam os tradicionais softwares 

da Microsoft, como Word e Power Point.
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ca demanda o incentivo governamental para as inovações e atividades criativas. No 
entanto, uma tradição dissidente defende que ações por parte do governo de qualquer 
espécie, incluindo a adjudicação de copyright e patentes são desnecessárias para esti-
mular tais atividades.34

Ullrich destaca um duplo dilema acerca da proteção das propriedades intelectuais 
como estímulo ao investimento em novas tecnologias. Por um lado, os direitos exclu-
sivos, que geram incentivos para inovação na busca de recompensas providas pelo 
mercado, podem, igualmente, inibir o desenvolvimento relacionado com o aprimora-
mento ou com tecnologia complementar. Como já mencionado, certa liberdade para 
utilizar conhecimento preexistente é fundamental no processo de criação de novas 
idéias e produtos. esse cenário é o que o autor chama de dilema de inovação vertical. 
Por outro lado, a exclusividade pode impedir uma exploração otimizada da tecnologia 
protegida, já que por definição, “exploração ótima” ocorre somente em condições de 
competição dentro de uma marca (intra-brand), pelo menos se a competição entre 
marcas (inter-brand) não for perfeita. esse seria, segundo o autor, o dilema de difusão 
horizontal.35 

Contudo, o resultado desse desenvolvimento no sentido de descaracterizar a pro-
teção à propriedade intelectual no âmbito da internet ainda não é claro. A tendência, 
no entanto, é que esse tipo de movimento se torne cada vez mais relevante, mitigando, 
assim, a aplicação do escopo da proteção à propriedade intelectual, no formato em 
que, atualmente, se estrutura.36

ii - Se, por um lado, a tecnologia pode ajudar a introduzir o sistema de estruturas 
abertas, por outro o desenvolvimento técnicos dos programas vem possibilitando aos 
detentores dos direitos de criação distribuir a informação para o público sem perder o 
controle de seu trabalho. São os chamados sistemas confiáveis. ele visa proteger in-
formações com ferramentas técnicas que permitem o fluxo autorizado de informação, 
enquanto bloqueia aqueles não permitidos.

o “proprietário” de tal material pode especificar quem está autorizado a visuali-
zar, alterar ou copiar. Conseqüentemente, os sistemas confiáveis podem estabelecer 
direitos, em uma estrutura calculada, que automaticamente são aplicáveis por meio 
da tecnologia. diante desse contexto, o autor ou criador não seria somente o titular 
dos direitos de propriedade intelectual, como também estabeleceria os limites desse 
direito, qual sua extensão, a quem se aplica, e por quanto tempo. o “proprietário” 
possuiria poderes quase legislativos, no sentido de que ele estabeleceria os “direitos” 
de utilização inerentes a sua criação. o sistema normativo de proteção de propriedade 
intelectual ficaria, nesse sentido, obsoleto frente a essas novas ferramentas.

34  ULLrICH, Hanns. Expansionist Intellectual Property Protection and Reducionist Competition Rules: A TRIPS Perspective. Journal of 
International economic Law 7 (2). Cabridge University Press, 2004. p. 413.

35 Idem. p. 420.
36  ver, nesse sentido, Weber, rolf H. Does Intellectual Property Become Unimportant in Cyberspace? International Journal of Law and 

Information Technology. vol. 9. Nº 2. oxford University Press, 2001.
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As duas hipóteses trabalhadas implicam, portanto, em problemas jurídicos que 
devem ser avaliados cuidadosamente. A crescente importância do material gratuito 
disponibilizado na internet, incluindo softwares de computador, leva à diminuição 
do escopo da proteção da propriedade intelectual e corresponde a uma limitação dos 
direitos de “domínio” no que se refere a bens intangíveis. o sistema de proteção à 
propriedade intelectual foi uma reação legislativa para certa demanda econômica e 
política que surgiu nos últimos séculos. No entanto, como afirma Weber, o direito par-
ticular de um indivíduo não é um direito humano em seu sentido real.37 É simplesmen-
te uma posição legal adotada e totalmente determinada por leis aplicáveis.     Cabe, 
nesse sentido, ao legislador definir se um software de computador deve ser protegido 
por copyright ou patentes no meio virtual. 

Como demonstrado, uma resposta afirmativa a essa questão não é assim tão ób-
via. Importante ressaltar que a liberdade de transferência de informação por meio da 
internet é o que a fez um ambiente de mercado de idéias e transações econômicas. 
Conseqüentemente, o declínio de importância da proteção à propriedade intelectual 
relacionada, por exemplo, aos softwares de computadores não parece ser um algo 
trágico, mas somente uma reação sensível à luz das características da rede mundial de 
transferência de informação.38 As normas relativas à propriedade intelectual deveriam 
se focar, nesse sentido, em outras áreas como a invenção de bens tangíveis. Como 
bem afirma Weber, idéias e informações devem servir de fonte e como ferramenta 
de gerenciamento que permitem maximizar o valor dos processos e transações. Com 
efeito, faz mais sentido agregar valores intangíveis desenvolvidos a outras proprieda-
des intelectuais do que “manter como ‘material’ a ser conservado e confinado.”39

Por outro lado, o desenvolvimento de formatos confiáveis “privativos” permitem 
que os “proprietários” de conjunto de dados controlem a distribuição de informação 
por meios técnicos de uma maneira mais eficiente do que se recorressem a dispositi-
vos legais. Aqui, também, alguns impasses merecem destaque. A “privação” permite, 
em tese, a discriminação no que tange o acesso aos dados protegidos de forma subje-
tiva por aqueles que detêm tais direitos. 

A liberdade de informação como direito humano garante a cada indivíduo o di-
reito de ter acesso a informação geralmente disponível, ou, nos termos do art. 19 da 
declaração Universal dos direitos Humanos de 1948, todo indivíduo tem assegurada 
“a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir 
informações e idéias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras.” Nesse 
sentido, sempre foi indiscutível que bibliotecas, por exemplo, sejam, em princípio, 
abertas ao público. Se um grande número de informações não mais estiver disponível 
em livros, mas em redes globais como a internet, o acesso a informação estando intei-
ramente sob controle de um provedor privado torna-se um problema relevante. 

37  Weber, rolf H. Does Intellectual Property Become Unimportant in Cyberspace? Internetional Journal of Law and Information Technol-
ogy. vol. 9. Nº 2. oxford University Press, 2001. p.  182.

38  Weber, rolf H. Does Intellectual Property Become Unimportant in Cyberspace? Internetional Journal of Law and Information Technol-
ogy. vol. 9. Nº 2. oxford University Press, 2001. p. 182.

39 Idem. 
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diante desse contexto, em que os arcabouços legais visam regulamentar os avan-
ços tecnológicos, conclui-se que o direito possui nítidas desvantagens. Por um lado a 
tecnologia é um sistema que evolui rapidamente, levado pelas demandas de mercado, 
e não enfrenta obstáculos burocráticos que atrasam o processo legislativo, por exem-
plo. Por outro lado, tecnologia é aplicável em todo o mundo da mesma maneira, sem 
enfrentar limites de soberania nacional que caracterizam as estruturas legislativas.40 
Nesse sentido, a globalização do fluxo de dados é cada vez mais difícil de ser regulada 
pelo sistema normativo atual, principalmente no âmbito internacional, no qual a lenti-
dão e a dificuldade de consenso são características marcantes da estrutura. 

IV- Conclusão 

Frente aos argumentos expostos, é nítida a inadequação do sistema de proteção à 
propriedade intelectual ante a revolução tecnológica dos meios de troca e transferência 
de informação. o que se argumentou, contudo, é que uma evolução desse arcabouço 
normativo não deve ser direcionada no sentido de uma ampliação e implementação de 
regras protecionistas mais rigorosas, seja no âmbito doméstico, seja na esfera global. 
Mesmo porque é questionável se as instituições internas e internacionais, com suas 
respectivas limitações, tenham capacidade de enfrentar problemas de constrangimen-
to, coerção e aplicabilidade dessas normas. 

Caminhos alternativos surgem no intuito de regular e reorganizar o fluxo desen-
freado de propriedade intelectual. duas hipóteses extremas foram abordadas nesse 
sentido. A disponibilização gratuita de programas e informações, bem como a utili-
zação de ferramentas técnicas para limitar a reprodução desregrada aparecem como 
caminhos possíveis e, não obstante, possíveis de coexistirem. Uma conclusão preci-
pitada levaria a crer que essas alternativas excluiriam toda a relevância jurídica para a 
regulamentação da temática. Tal afirmação, no entanto, é imprecisa. 

Uma revisão do sistema normativo internacional faz-se, de fato, necessária. Con-
tudo, não deve esta ser apontada na direção de um maior rigor protecionista, mas 
sim, reconsiderando seu papel no contexto atual. A função do direito da Propriedade 
Intelectual deve ser ampliada, no sentido de regular as novas tecnologias, atribuindo 
natureza legal às novas ferramentas técnicas que acabam operando no sentido de auto-
controle. 

Ademais, o esperado declínio da importância do direito de propriedade intelectual 
no ciberespaço, certamente, deverá ser compensado por uma crescente importância 
das leis de concorrência (antitrust). o risco de que a liberdade de informação como 
um princípio básico de uma sociedade aberta, seja substancialmente comprometida 
existe. Nesse sentido, se as empresas privadas estão em uma posição de controle dos 
canais de distribuição de informação, seja por ferramentas técnicas ou por força de um 

40  ver nesse sentido, Weber, rolf H. Does Intellectual Property Become Unimportant in Cyberspace? International Journal of Law and 
Information Technology. vol. 9. Nº 2. oxford University Press, 2001.
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monopólio, novas instrumentos legislativos devem intervir, assegurando o acesso à 
informação. essa mudança jurídica altera significativamente o paradigma das normas 
de proteção a propriedade intelectual, distanciando da perspectiva da produção de 
inovações e voltando-se para uma proteção e controle da utilização de tais criações.
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A Cisão dos “Internacionalistas” e o Recurso às Normas e às 
Regras como Desafio às Fronteiras Disciplinares: Ciência Política, 
Direito Internacional e Relações Internacionais1

VICtoR CoutINho LAge2

Resumo

este artigo se propõe a cumprir dois objetivos fundamentais: primeiro, proble-
matizar os mitos fundacionais da disciplina de Relações Internacionais, responsáveis 
pela sua auto-afirmação identitária e pela cisão acadêmica e ontológica entre Ciência 
Política, Relações Internacionais e Direito Internacional; segundo, entender como, 
a partir do final da década de 80, por meio do estudo das normas e das regras nas 
relações sociais, essa cisão passou a ser questionada tanto por estudiosos embasados 
exatamente no Direito Internacional, como por outros influenciados pelo pensamento 
crítico francês. Ao fim, conclui-se ser precípua a não-naturalização das fronteiras on-
tológicas, de modo a tornar possíveis estudos aptos a compreender a complexidade e 
o jogo político que permeiam todas as relações sociais.   

Abstract

this article aims at two objectives: in the first place, to problematize the founda-
tional myths of International Relations discipline, the ones responsible for the identity 
self-definition, and for the academic and ontological separation among Political Sci-
ence, International Relations, and International Law; in the second place, to under-
stand how, since the end of the eighties, through the approach of norms and rules in 
the social sciences, this same separation got questioned by two critical perspectives: 
one based exactly on International Law, and another influenced by the French critical 
thinking. Finally, it’s concluded to be indispensable the non-naturalization of onto-
logical boundaries, in order to enable studies that comprehend the complexity and the 
political interaction that permeate all social relations. 

***

A Ciência Política, o Direito Internacional e as Relações Internacionais são liga-
dos pelo processo histórico de formação acadêmica; tanto as últimas como o segun-
do foram criados como um intuito candente: evitar a guerra. entretanto, esse elo se 

1  Agradeço aos colaboradores, diretos e indiretos, desse artigo. Para citar apenas alguns: professores Doutores Nizar Messari e eduardo Soares 
Neves Silva, além de outros comentadores como Fernando Maia, Layla Dawood, geovanni Peroni, Luiz Feldman. Além destes, agradeço, 
ainda, o Centro de Direito Internacional (CeDIN) e o grupo de Análise e Prevenção de Conflitos Internacionais (gAPCon), em especial sua 
coordenadora em Minas gerais, Marinana Barros. 

2  Mestrando em Relações Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia universidade Católica do Rio de Janeiro e 
membro do Grupo de Análise e Prevenção de Conflitos Internacionais (GAPCon).
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perdeu no tempo, à medida que se consubstanciou uma separação disciplinar entre os 
campos de conhecimento e, por conseguinte, se gerou uma cisão entre os estudiosos 
do “internacional”, denominados de “internacionalistas”3.   

este artigo pretende problematizar os mitos fundacionais da disciplina de Relações 
Internacionais, responsáveis pela sua auto-afirmação identitária e pela cisão acadêmi-
ca e ontológica entre Ciência Política, Relações Internacionais e Direito Internacional. 
Demonstrar-se-ão como os discursos disciplinares de juristas internacionalistas do 
primeiro quarto do século XX levaram à bifurcação entre Ciência Política e Direito 
Internacional e como, nos anos seguintes, este campo específico do “internacional” 
desenvolveu mitos fundacionais que não somente o distinguiram da Ciência Política, 
como do próprio Direito Internacional, chegando, em muitos casos, a negar sua pró-
pria existência. essa negação parte, como se argumentará, de uma analogia doméstica 
geradora de uma estrutura discursiva em torno da concepção de anarquia, como uma 
condição existencial de um sistema sem autoridade central soberana, ou seja, definido 
com base na ausência ou na negatividade, em relação ao ambiente soberano hierár-
quico doméstico do estado (Kratochwil, 1989; onuf, 1989; Ashley, 1988; Walker, 
1993; Schmidt, 1998b), tornando, para muitos, implausível falar em um Direito In-
ternacional4.

Nos estudos jurídicos internacionais, autores como Pellet (2007) veem as normas 
como padronização de conduta dos agentes, portanto definidoras do que é “normal” 
ou correto, mesmo em um ambiente em que não há qualquer poder soberano. uma 
norma jurídica, segundo o autor, deve advir de uma fonte, caso contrário poder-se-á 
falar em norma sociológica, econômica ou de qualquer outra natureza, mas não jurí-
dica. essa tipificação feita por Pellet (2007) tem, por um lado, o mérito de não fundir 
as concepções de norma e fonte, possibilitando uma perspectiva de processo dinâmico 
para a formação do Direito Internacional; por outro lado, porém, a delimitação de uma 
norma jurídica pode contribuir para a não comunicação entre as áreas de conhecimen-
to, as quais se vinculariam, respectivamente, a um tipo de norma específico, de acordo 
com a disciplina em que se insere o estudo. o próprio Pellet mitiga essa tipologia, 
afirmando que não há um limite nítido entre o jurídico e o não-jurídico (Mello, 2001), 
porém pouco se avança nessa dimensão. Dito isso, um diálogo entre Direito Inter-
nacional e Relações Internacionais pode ser profícuo para a ampliação dessa noção 
de norma e para um entendimento mais nítido do que está em jogo na definição das 
peculiaridades do primeiro, expostas por juristas como Pellet (2007) e Mello (2001)5, 
3  É incontestável que, mesmo muito tempo antes dessa cisão acadêmica, foram produzidos estudos cujos objetos de reflexão eram a política 

e as relações internacionais e, portanto, já havia “internacionalistas”, tanto do direito internacional, como de relações internacionais, como 
pode ser visto nos textos de Mello (2001), Pellet (2007) e Bull (2002), por exemplo (as letras minúsculas reforçam que se trata do objeto de 
reflexão, e não da disciplina acadêmica). entretanto, trata-se, aqui, da consolidação acadêmica dos campos do saber. Ao longo do texto, por 
vezes o Direito Internacional será referido como uma disciplina, quando se sabe que talvez fosse mais correto identificá-lo como um ramo 
da Ciência Jurídica.   

4  essa negação não é compartilhada apenas por teóricos tradicionais de Relações Internacionais, como também por teóricos e doutrinadores do 
próprio Direito ou Ciências Jurídicas (Ver Mello, 2001, cap.III)

5  Quando Pellet (2007) afirma que o Direito Internacional é uma ordem distinta não somente da religião e da moral, como também da ordem 
interna, não fica explícito se está um curso uma reprodução da separação ontológica disciplinar ou se apenas se pensa em um caráter analítico. 
A primeira interpretação parece mais adequada ao pensamento do autor, e um diálogo com outras perspectivas (não-jurídicas) do estudo das 
normas e regras é precípuo para o esclarecimento das confusões e para uma eventual revisão de definições restritas.  
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e na relação entre as correntes teóricas convencionais dos dois campos6, assim como 
em seus impactos para a sociedade.       

Além da problematização dos mitos fundacionais das Relações Internacionais, um 
objetivo ulterior do artigo é entender como, a partir do final da década de 80, a rigidez 
ontológica da disciplina de Relações Internacionais e sua separação da Ciência Política e 
do Direito Internacional começou a ser colocada em suspeição por estudiosos embasados 
exatamente no Direito Internacional7, por meio do estudo das normas e das regras nas 
relações sociais8. ou seja, o Direito Internacional, do qual se originaram estudos que, no 
primeiro quarto do século XX, contribuíram para a separação metodológica e ontológica 
de um domínio internacional e, mais tarde, para a constituição da disciplina de Relações 
Internacionais (a qual veio, em parte, a negar a existência do próprio Direito Internacio-
nal) é uma das fontes principais de abordagens contemporâneas que questionam a exata 
rigidez ontológica disciplinar que o mesmo ajudou a institucionalizar.

Como foi dito, Pellet (2007) defende uma concepção de norma jurídica que di-
ferencia o Direito de outros campos de conhecimento. Indo além, o autor determina 
que o Direito Internacional e o Direito Interno, a despeito de suas relações entre si, 
constituem duas ordens distintas e auto-suficientes. A contestação dessa afirmação 
ou, ao menos, a demanda por maior discussão da mesma é propiciada por um enten-
dimento mais amplo da atuação das normas e das regras na vida social – esta é mais 
uma dimensão em que as Relações Internacionais e o Direito Internacional podem se 
nutrir mutuamente, como será visto na segunda seção, e cuja premência Mello (2001), 
já em 1975, e depois em 1982, salientou.

A partir de uma perspectiva crítica a ser delineada, propõe-se cumprir dois passos: 
em primeiro lugar, lançar luz sobre os discursos fundacionais da disciplina, retraçan-
do as práticas que levaram à sua distinção em meio às ciências sociais; em seguida, o 
segundo passo almeja compreender como a abordagem das normas e das regras ganha 
relevância desde o final da década de 80, propiciando um espaço de questionamento 
das fundações disciplinares canônicas e, ademais, da própria existência de fronteiras 
ontológicas entre o “internacional”, o “interno” e o “legal”. A relevância de um es-
tudo como este vai muito além da revisão dos pressupostos basais de cada uma das 
disciplinas: no epicentro da discussão está a possibilidade de melhor compreensão 
da complexidade da sociedade política, das relações nada distantes entre a norma e 
o poder, entre o jurídico e o político (onuf, 1989; Kratochwil, 1989; Foucault, 1987, 
2005, 2007a; Agamben, 2002, 2004, 2008).  

Antes de prosseguir, entretanto, são cabíveis algumas notas preliminares. Primei-
ra, os termos normas e regras serão utilizados de maneira intercambiável, na mesma 
linha de indiferenciação seguida pela maior parte dos estudiosos em Relações Inter-
nacionais e no Direito Internacional9. Segunda, o delineamento das fronteiras disci-
6  Ver Steinberg e Zasloff (2006). Para a relação interdisciplinar posterior à década de 80 entre Direito Internacional e Relações Internacionais, 

ver Slaughter et alli (1998). 
7 Não somente no Direito Internacional, como será visto adiante. 
8  Não somente das normas e das regras, como também da linguagem, da interação agente-estrutura, entre outros tópicos. Para o propósito deste 

artigo, contudo, o foco será no estudo das normas e das regras.  
9 Pellet (2007) afirma que norma e regras são sinônimas. 
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plinares acima está em consonância com o discurso anglo-saxão acerca das Relações 
Internacionais, o que não reduz sua saliência, uma vez que a disciplina é considerada 
por muitos uma empreitada dominada pela academia dos estados unidos (Waever, 
1998; Smith, 2000). terceira, a perspectiva crítica defendida se sustenta nas literatu-
ras de Relações Internacionais e de Filosofia, estando ciente, no entanto, dos avanços 
recentes de vertentes diversas de estudos jurídicos críticos, como também, por ou-
tro lado, do anacronismo do estudo do Direito Internacional, conforme ensinado em 
grande parte das faculdades e dos livros recentes; essa opção metodológica se deve 
aos limites de espaço do artigo, ao objetivo de maior aprofundamento nesses dois 
primeiros campos e ao pressuposto de que muitos dos leitores desse artigo já estarão 
familiarizados com o que se desenvolve nesses estudos críticos e com o anacronis-
mo supracitado10. Por fim, pauta todo o esforço desse artigo o entendimento de que 
o diálogo entre o Direito Internacional e as Relações Internacionais é precípuo para 
uma melhor compreensão das mesmas nas relações sociais e que a discussão aqui pro-
posta pode fortalecê-lo. Vale reiterar, essa possibilidade foi fechada por muito tempo 
exatamente pela institucionalização da “presunção de anarquia” ou do “discurso da 
anarquia”, mencionado acima11. Dessa forma, este artigo aspira contribuir, através do 
questionamento da cristalização ontológica que cindiu as Relações Internacionais da 
Ciência Política e do Direito Internacional, para a emergência de diálogos mais profí-
cuos entre as disciplinas e, em última análise, para a própria contestação e subversão 
dessa rigidez dos discursos disciplinares convencionais12.  

Feitas as notas, a próxima seção se dedica ao primeiro dos objetivos propostos – o 
re-acesso das práticas acadêmicas que levaram à cisão entre as disciplinas; em segui-
da, passa-se ao segundo dos objetivos – entender como o recurso às normas e às regras 
desafia as fronteiras ontológicas; ao fim, faz-se uma breve conclusão.       

1.  A cisão entre Ciência Política, Direito Internacional e Relações Internacionais

Abordar o processo histórico de formação das Relações Internacionais não pode 
conduzir ao que Foucault (2007a) chama de “pesquisa de origem” (p.16), isto é, à 
busca pela “essência exata da coisa, sua mais pura possibilidade, sua identidade cui-
dadosamente recolhida em si mesma, sua forma imóvel e anterior a tudo o que é 
externo, acidental, sucessivo” (p.17). A partir disso, dirige-se ao que é contingente, 
político, social, e não ao necessário, ao natural, ao reificado. Quando a narrativa con-
vencional da disciplina de Relações Internacionais se remete a tucídides, Maquiavel 
ou hobbes como as autoridades precursoras do pensamento realista político acerca do 
“internacional” ou nos casos em que torna Morgenthau e Carr os combatentes contra 
um idealismo supostamente dominante no entreguerras e, ao fim, como progenito-
10 Ver Mello (2001), cap.II. 
11  Segundo Mello (2001) o ensino do Direito Internacional é, em muitos livros e faculdades recentes, anacrônico, ligado ainda ao mecanismo 

de gerenciamento das grandes potências, no século XIX. 
12  As obras de Foucault (1987, 2005, 2007a) e Agamben (2002, 2004, 2008) no estudo das imbricações inexoráveis entre os saberes discipli-

nares; a segunda seção retomará os autores.    
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res de uma hegemonia realista na disciplina, um complexo emaranhado de relações 
políticas e de poder está em exercício. A naturalização de uma ou de outra narrativa 
– quando não das duas, em concomitância – gera mais do que um somente um equí-
voco interpretativo das obras desses autores13; entra em curso e se institucionaliza um 
processo de busca pela origem essencial, pela possibilidade pura de emergência, pela 
identidade de uma disciplina fadada ao estudo de um ambiente ontológico peculiar: 
o “internacional”.  

Diante disso, será profícua a perspectiva histórica que se esquivar desses inces-
santes resgates essencialistas e originários, enveredando-se pelo processo social e 
contingente de articulação dos discursos, tendo sempre em mente que há um jogo 
político em pauta e que as coisas poderiam ter sido diferentes (guzzini, 2005); essa 
perspectiva se associa a uma atitude eminentemente crítica, de questionamento dos 
efeitos de poder que permeiam os regimes de verdade (Foucault, 2007b), de proble-
matização do que se toma como dado e das alternativas marginalizadas. Abordando a 
disciplina de Relações Internacionais com essa postura, há um entendimento diferente 
da constituição de suas fronteiras e de sua relação com o Direito Internacional e com 
a Ciência Política. 

As Relações Internacionais se oficializaram academicamente em 1919, na univer-
sidade de Aberystwth, no País de gales, sob o nome de “International Politics”, encar-
regadas de um objetivo premente: o estudo das causas da guerra, a fim de se evitar o 
retorno dos horrores testemunhados na então recem-finalizada Primeira guerra Mun-
dial. Para a consubstanciação de tal fronteira disciplinar, era candente o estabeleci-
mento de um objeto de estudo e de uma correspondente teoria Científica de Relações 
Internacionais. Foi com isso em mente que, ao longo do século passado, inúmeras 
foram as tentativas de definição do “internacional” e as propostas de teorias e sínteses 
teóricas para a constituição de um “programa de pesquisa” ou de um “paradigma de 
ciência normal” no campo14. 

Conforme salienta Schmidt (1998b), a história das Relações Internacionais por ve-
zes foi narrada como forma de legitimar determinadas interpretações, em detrimento 
de outras, e isso é questionado através não somente da problematização do discurso 
de anarquia, como também da de uma narrativa de “grandes debates”, uma das auto-
imagens mais compartilhadas na disciplina. Nesta, o “primeiro debate” teria ocorrido 
nos anos 20 e 30, entre o idealismo, a abordagem supostamente hegemônica até o 
momento, e o realismo. os eventos internacionais do entreguerras teriam destronado 
o idealismo, haja vista sua inaptidão em prover robustez à Liga das Nações e em 
13  Little (2007) rejeita a interpretação que classifica Morgenthau como um realista político e o vê como um proto-construtivista, tamanho 

o peso que concede às crenças na dinâmica da política internacional. Ainda, malgrado as incisivas críticas de Carr (1981) ao idealismo 
(que chamava de utopianismo), o autor também negava para si uma posição realista pura, decorrendo disso sua proposta de síntese em um 
“realismo utópico”.  

14  os conceitos de “programa de pesquisa” e de “paradigma” não são, de forma alguma, intercambiáveis; inserem-se em uma tradição, cujo 
passo inicial foi dado por Karl Popper, de crítica ao positivismo lógico desenvolvido no Círculo de Viena e têm como objetivo analisar a 
história da ciência e a evolução do conhecimento científico. o primeiro foi desenvolvido por Imre Lakatos e o segundo, por thomas Kuhn; 
ambos foram e são largamente utilizados nas Relações Internacionais, seja como base de propostas de teorização científica, seja como ferra-
menta analítica da situação da disciplina como um todo. Para o conceito de “programa de pesquisa”, ver Lakatos (1970); para “paradigma”, 
ver Kuhn (1975). Como exemplo da utilização de Lakatos nas Relações Internacionais, ver Vasquez (1997) e Waltz (1997); para Kuhn, ver 
guzzini (2000) e hoffman (1987). 
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evitar a eclosão da Segunda guerra Mundial; destarte, o realismo teria consolidado 
sua predominância nos anos subsequentes. Com a revolução behaviorista nas ciências 
sociais, nas décadas de 50 e 60, esse mesmo realismo sofreria um ataque de opositores 
que buscavam um caráter mais científico, em contraposição àqueles que defendiam 
abordagens clássicas, inspiradas na filosofia e na história, para entender o internacio-
nal: era o “segundo debate”, eminentemente de cunho metodológico. 

o behaviorismo influenciou de maneira decisiva a seminal obra de Kenneth 
Waltz, “theory of International Politics”, de 1979, a referência teórica mais citada, 
comentada e critica da disciplina. Nos anos 70 e 80, abundantes insatisfações com a 
reformulação estrutural do realismo político, proposta por Waltz (2002), ocasionaram 
a profusão de propostas teóricas, conduzindo a um pluralismo de perspectivas e à 
formulação da noção de um “debate interparadigmático” (hoffman, 1987), entre rea-
listas, liberalistas e radicalistas15. A partir de meados dos anos 80, uma nova onda de 
críticas incidiu na disciplina e provocou uma nova constelação de propostas: emergia 
o “terceiro” (Lapid, 1989) ou “quarto debate” (Waever, 1997, 2004), dessa feita entre 
positivistas e pós-positivistas (Lapid, 1989) ou racionalistas e reflexivistas (Keohane, 
1988), e marcado pelo aprofundamento em questões filosóficas sob o prisma da cha-
mada “metateoria”16 (daí a razão de se falar em um “debate metateórico”). 

essa narrativa disciplinar convencional replicada acima é, em extensa medida, 
questionada por diversos autores (como Ashworth (2002), Schmidt (1998a, 2002a, 
2002b), Vigneswaran e Quirk (2004), Wilson (1995), entre outros), porém acabou 
por estruturar as discussões em torno do que seriam as características constitutivas 
da disciplina ao longo da maior parte do século XX. Somente passou a fazer sentido 
a atribuição de uma condição existencial acadêmica particular das Relações Inter-
nacionais, à medida que, desde os idos anos 20, teve início a institucionalização de 
um domínio do “internacional”, cuja expressão máxima veio com a obra de Waltz 
(2002), em 1979, para quem o sistema internacional se distingue de qualquer outro 
pelo princípio organizador da anarquia e pela indiferenciação funcional entre suas 
unidades, os estados, decorrendo disso a necessidade de um modelo teórico científico 
específico. É correto dizer que o “fato da anarquia” (Ashley, 1988) é um dos mitos 
fundacionais das Relações Internacionais; o outro é a narrativa do “primeiro debate” 
(Schmidt, 1998a). 

o “primeiro debate”, segundo a narrativa convencional, colocou em contraposi-
ção, nos anos 20 e 30, idealistas, até então hegemônicos nos estudos internacionais, e 
realistas, desafiadores. Como os primeiros não foram capazes de evitar o retorno da 
guerra e a prover às relações internacionais um ambiente de paz, gerido por regras 
e normas gerais, essa narrativa estipula que o realismo teria saído vitorioso desse 
embate e, então, predominado no campo, até ser desafiado nos anos 50 e 60. Autores 
como Ashworth (2002), Schmidt (1998a, 2002a, 2002b), Vigneswaran e Quirk (2004) 
15  os três “paradigmas” supracitados recebem várias outras rotulações. o que importa para o propósito do artigo é entender se enraizou, à 

época, uma concepção, baseada em uma importação contestável de conceitos de Kuhn, de incomensurabilidade entre as abordagens. Não é 
o momento de apontar os problemas dessa utilização de Kuhn nas Relações Internacionais.  

16  Metateoria pode ser definida, de modo amplo, como uma reflexão acerca das bases ou fundamentos de uma teoria (Neufeld, 1995). 

Victor Coutinho.indd   144 18/06/2009   21:05:25



A Cisão dos “Internacionalistas” e o Recurso às Normas e às Regras como Desafio às 
Fronteiras Disciplinares: Ciência Política, Direito Internacional e Relações Internacionais

145

e Wilson (1995) são categóricos ao negar a existência de um debate aos moldes trans-
mitidos pelos discursos canônicos. 

A partir dos argumentos desses e de outros autores, conclui-se que (1) o idea-
lismo, enquanto escola de pensamento, jamais existiu: basta se lançar à hercúlea 
tarefa de formular princípios idealistas compartilhados por um grupo de autores 
que se deparará não somente com a incapacidade de traçar uma abordagem coesa, 
como também a inexistência de autores que se intitulem idealistas nas Relações 
Internacionais. Além disso, (2) ainda que, de fato, tenha havido estudiosos que 
debateram questões internacionais nesse período, como o isolacionismo e o in-
teresse nacional dos estados unidos diante do mundo (Morgenthau, 1950), não 
houve um embate entre duas escolas teóricas ou filosóficas de pensamento acerca 
das relações internacionais. Por fim, (3) verifica-se (isso será retomado adiante) 
que autores como Carr (1981) e Morgenthau (Morgenthau, 1940; Little, 2007), 
interpretados como realistas que destronaram o idealismo, na verdade não endos-
savam o realismo puro e não compartilhavam a intenção de derrotar um suposto 
adversário idealista. ou seja, o primeiro debate se baseou em uma dicotomia 
equivocada e narrou a vitória inexistente de uma abordagem realista sobre uma 
suposta escola idealista.

De qualquer modo, o mito do “primeiro debate” se institucionalizou na disciplina e 
propiciou um substrato para a sua constituição identitária e originária. Isso ocorreu em 
paralelo com os padrões de exclusão e inclusão dos estudos considerados internacionais 
e com a afirmação de um domínio distinto do “internacional”, caracterizado pela anar-
quia e analisável apenas por teorias científicas específicas. Isso conduz à problematiza-
ção de um segundo mito fundacional, pautado no discurso da anarquia. 

Segundo Ashley (1988), o “fato da anarquia” se tornou a verdade fundacional, 
o limite auto-evidente que define as margens dentro das quais se pode pensar o “in-
ternacional”. A condição anárquica das relações na arena internacional passa a uma 
condição do próprio pensamento teórico dos autores e prática política dos atores; isso 
ocorre tanto nas Relações Internacionais, como no Direito: em ambos, internacio-
nalistas que negassem o Direito Internacional entregariam a sociedade à condição 
de anarquia (Mello, 2001)17. o “discurso da problemática da anarquia”, para Ashley 
(1988), se funde a uma “prática heróica” de reprodução de uma dicotomia soberania/
anarquia, cujo primeiro pólo é tido como o ideal regulador, ao passo que o segundo se 
define de maneira residual, como tudo aquilo que não possui em relação ao ideal. As 
Relações Internacionais, portanto, se encarregariam de teorizar o negativo, o ambiente 
da ausência de uma autoridade política e soberana central; a partir do instante em que 
se presume uma imutabilidade natural da anarquia e, em adição a isso, se atribui a 
ela um sentido negativo, de ausência de conteúdo (onuf, 1989), estão à disposição as 
condições de possibilidade de uma delimitação ontológica disciplinar.
17  essa entrega à anarquia se consolida exatamente com o discurso da anarquia, por meio do qual se articulam as discriminações ontológicas. 

Deve ser observado como esse discurso permeia não somente as Relações Internacionais, como também o Direito, haja visto o posiciona-
mento de determinados juristas (ver Mello, 2001). 
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onuf (1989) e Walker (1993) elaboram interpretações alternativas para mostrar 
como os mesmos hobbes e Maquiavel (entre outros), canonizados como fundadores 
de uma tradição realista política para a explicação do internacional, podem ser vis-
tos de outra forma: para onuf (1989), Maquiavel pensava a sociedade política, um 
ambiente constituído por regras e normas, e não pela ausência delas; para Walker 
(1993), hobbes e Maquiavel estão longe de corroborar a existência de uma tradição 
homogênea realista política. esse ceticismo perante a interpretação canônica e essa 
atividade de reconstrução dos autores clássicos colocam em dúvida não somente a 
base teórica de abordagens convencionais, como também tornam inevitável pensar 
que talvez a própria disciplina seja fruto de concatenações discursivas passíveis de 
contestação. Para tanto, é preciso entender como se constituem academicamente as 
Relações Internacionais. 

essa tarefa requer uma perspectiva histórica crítica em consonância com o que 
foi defendido acima. Além disso, requer a dissolução ou o ceticismo diante de meta-
narrativas (Lyotard, 2004), em prol de uma sensibilidade à complexidade e ao que 
foi deixado à margem ou se perdeu no tempo. Com isso em vista, Schmidt (1998b) 
propõe uma historiografia discursiva crítica: segundo o autor, as árvores genealógicas 
de uma tradição de pensamento do “internacional” (remontando a hobbes, Maquia-
vel, tucídides) conviveram com uma visão contextualista da evolução da disciplina, 
a qual estipula que as mudanças discursivas internas à academia são resultados de 
fatores externos do mundo político. em virtude das falhas que aponta nessas perspec-
tivas, Schmidt (1998b) se foca no discurso acadêmico interno e em sua relação com 
as mudanças disciplinares. essa opção de estudo do autor não pode obliterar, todavia, 
a complexidade causal envolvida na dinâmica de uma disciplina; em linhas gerais, po-
dem ser estipulados três vetores geradores da transformação: um externo, relacionado 
aos eventos políticos; um interdisciplinar, concernente às constantes importações e 
aos diálogos estabelecidos com obras e autores tradicionalmente de outras “fronteiras 
disciplinares”; e, por fim, um interno, ligado aos debates, às reformulações, às propos-
tas e às críticas exercidos no interior da disciplina18.         

De acordo com Schmidt (1998b), a prática profissional acadêmica e disciplinar 
de Relações Internacionais emerge da Ciência Política nos estados unidos e se 
consolida na medida em que um “discurso político da anarquia” se institucionali-
za. Porém, o autor afirma que a segunda, já muito antes de se cogitar a bifurcação 
com as primeiras, se preocupava com as questões envolvendo a dupla faceta da 
soberania, ou seja, as dimensões interna e externa. Assim como a ideia do estado 
fora fundamental para a fundação de um “discurso teórico do estado” (p.44)19 e, 
por conseguinte, da Ciência Política, um processo análogo ocorreu com o elo entre 
o “discurso político da anarquia” e as Relações Internacionais. Retornando ainda 
mais no tempo, Schmidt (1998b) ressalta a não-compartimentalização disciplinar 
no início do século XIX, em que os estudos nos país eram englobados pela filosofia 
18  Por óbvio, quando se pretende discutir o surgimento de uma disciplina, o último vetor ainda não atua.
19 No original: “theoretical discourse of the state”. (Schmidt, 1998b, p.44) 
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moral. Nesse âmbito, o estudo do Direito entre as Nações começou a ganhar força, 
de modo que, de acordo com Schmidt (1998b), 

“o discurso em torno do direito internacional no século XIX e no início do 
século XX é o contexto apropriado para começar a reconstruir a pré-história 
disciplinar das relações internacionais. Os escritos dos juristas internacionais 
desse período são os mais antecedentes intelectuais de um estudo profissional 
de política internacional” (p.46)20    

A primeira escola de Ciência Política nos estados unidos data de 1880, sob a qual 
eram conduzidos os estudos de direito internacional. Permanecia a soberania como 
o ponto focal do discurso teórico do estado, tanto em sua dimensão externa, quanto 
na interna. havia, nas palavras de Schmidt (1998b), uma convergência ao nível dos 
fundamentos entre os domínios doméstico e internacional, sem qualquer separação 
de arcabouços analíticos, devido mesmo à concepção de pertencimento dos estudos 
de relações internacionais aos de Ciência Política (assim como o direito público, a 
sociologia, a filosofia, a diplomacia, a economia e a jurisprudência). 

No final do século XIX, estudiosos de direito internacional e história almejavam 
a formulação de princípios e regras gerais para a convivência dos estados entre si. 
Para Schmidt (1998b), verificava-se, no período, um compartilhamento de princípios 
teóricos entre a discussão do estado e a do direito internacional. o autor propõe três 
explicações para isso: o ponto focal no estado e em sua forma soberana jurídica; 
o reconhecimento da jurisdição territorial como base para uma autoridade suprema 
estatal; e as questões suscitadas pela ligação feita por John Austin entre o direito in-
ternacional e a moralidade internacional. Quando Austin e outros da chamada “escola 
analítica de jurisprudência” se voltaram ao entendimento das relações externas entre 
os estados, Schmidt (1998b) argumenta que foram categóricos ao rejeitar a existência 
do direito internacional como um genuíno direito, haja vista a ausência de autoridade 
soberana acima dos estados21. Austin não nega o papel das normas no “internacional”, 
apenas não lhes atribui um caráter jurídico, portanto não crê em um Direito Interna-
cional (Mello, 2001). essa perspectiva foi criticada por vários flancos e predominava 
a intenção de desvelar as morais e os costumes que pautavam a existência do direito 
internacional, enquanto outros teóricos se abdicavam desse ramo próprio dos juristas, 
abordando o discurso teórico do estado por um outro viés, sem romper a conservação 
de uma unificação analítica para as preocupações internas e externas. 

Schmidt (1998b) ressalta que o direito internacional era um campo cujos atores 
eram os estados vistos como “civilizados”, ou seja, inúmeros outros territórios eram 
marginalizados; porém, destaca-se que essa marginalização não era referente a mé-
20  No original: “The discourse surrounding international law in the nineteenth and early eighteenth century is the appropriate context in 

which to begin reconstructing the disciplinary prehistory of international relations. The writings of the international lawyers of this period 
are the earliest intellectual antecedents of the professional study of international politics.” (Schmidt, 1998b, p.46).  

21  Além de Austin, outros autores, orientados pelas mais diferentes perspectivas teóricas, negaram – e negam – a existência de uma norma na 
vida internacional ou, quando não a rejeitavam, refutavam qualquer caráter jurídico a ela vinculado (Mello, 2001).  
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todos analíticos ou a teorias, afinal esses demais territórios também eram entendidos 
pelo prisma do discurso teórico do estado, o qual abarcava a discussão de imperia-
lismo nacional e colonialismo. Ao fim e ao cabo, atesta-se a inexistência de qualquer 
articulação discursiva própria para lidar com as relações internacionais no final do sé-
culo XIX e início do século XX; a maior parte das preocupações referentes ao direito 
internacional era subsumida nesse discurso cujo epicentro era o estado.

Acima, defendeu-se a ligação estreita entre a Ciência Política e a profissionali-
zação da disciplina de Relações Internacionais. um passo importante nessa direção, 
segundo Schmidt (1998b), foi a formação, em 1903, da “American Political Science 
Association” (APSA), oficializando a existência da Ciência Política, algo que já ocor-
rera com a história (em 1884) e com a economia (1885). o discurso do estado pro-
curou ver como se dava a dinâmica interestatal, uma vez concebida a irredutibilidade 
da soberania, ou seja, da autoridade política central, nas relações internacionais. Mais 
uma vez, coube aos juristas, em especial, essa tarefa; ao se depararem com uma arena 
internacional sem um poder central, diversos deles passaram a negar a possibilidade 
de um consistente direito internacional. Percebe-se, nesse instante, o fortalecimento 
dos desenhos de um novo discurso analítico disciplinar. 

Na ocasião de formação da APSA, o direito internacional e a diplomacia forma-
vam uma seção de interesse ou subcampo, dentro do qual se situariam as questões 
de relações internacionais, sem distinção analítica do interno para o internacional. 
Vozes dissonantes falavam de um domínio específico para o segundo, porém ofi-
cialmente a APSA buscava solidificar o discurso teórico do estado. Com o passar 
do tempo, proliferaram as abordagens que, como a dos juristas internacionais, viam 
uma prática distinta na relação externa entre as soberanias e um problema na exten-
são dos princípios jurídicos estatais para as relações entre os estados. Os primeiros 
quinze anos do século XX presenciaram o fortalecimento dos estudos em direito 
internacional como o locus por definição dos assuntos internacionais. em 1906, 
foi fundada a “American Society of International Law”, cujo objetivo era abolir ou 
restringir o papel do poder nas relações internacionais (Steinberg e Zasloff, 2006); 
para tanto, era necessária uma postura teórica de rejeição da ideia de Austin de 
inexistência do direito internacional; o positivismo legal internacional, inserido no 
pensamento legal clássico (Steinberg e Zasloff, 2006), assumiu para si essa postura, 
almejando delimitar uma teoria que fosse capaz de corresponder a uma suposta 
ontologia distinta desse domínio: era a anarquia seu ponto de partida e sua maior 
dificuldade para uma teorização robusta (onuf, 1989; Schmidt, 1998b), dado ser 
vista como uma fonte de inúmeros efeitos peculiares e, destarte, demandantes de 
um discurso distinto, daí a proliferação de estudiosos opositores da teoria do estado 
como ferramenta útil de explicação das relações internacionais. O pensamento legal 
clássico e, dentro dele, o positivismo legal internacional, almejavam nitidamente a 
formação de um aparato jurídico para a relação entre os Estados; de modo gradu-
al, juristas internacionais e cientistas políticos, os dois grupos de profissionais que 
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lidavam diretamente com o “internacional”, abandonaram a concepção da teoria 
jurídica do Estado (Schmidt, 1998b)22.

A historiografia proposta por Schmidt (1998b) refaz o caminho de constituição 
acadêmica da disciplina de Relações Internacionais, ao estabelecer o elo entre a filo-
sofia moral, a Ciência Política, o Direito Internacional e as Relações Internacionais. 
entre as inúmeras contribuições da obra do autor está essa perspectiva alternativa 
de desenvolvimento dos estudos internacionais; é perceptível que não há tucídides, 
Maquiavel ou hobbes nessa história disciplinar. Isso se dá não por eles não terem 
sido relevantes para a identidade e a auto-imagem da disciplina; ao contrário, a narra-
tiva convencional eleva-os, assim como Carr e Morgenthau, ao pedestal de expoentes 
máximos de analistas do “internacional”, e é exatamente a problematização dessa 
canonização que coloca em relevo as alternativas silenciadas nessa busca pela ori-
gem. Basta se indagar o motivo pelo qual não há em Waltz (2002) qualquer menção 
substantiva a juristas internacionais que se verá como o discurso político da anar-
quia tornou-a a verdade fundacional de uma disciplina supostamente sem precedentes 
ou antecessores que não aqueles teóricos que, como hobbes e Maquiavel, ou Carr e 
Morgenthau, teriam, em tese, postulado o internacional anárquico como um espaço 
ontológico delimitado. 

Ainda mais intrigante é o fato de o próprio Morgenthau, definido como o balu-
arte do realismo político nessa específica disciplina de Relações Internacionais, ter 
se imiscuído no debate com o positivismo legal para o entender o internacional23. 
Vale lembrar, o positivismo legal internacional oriunda do positivismo legal interno e, 
como tal, é fruto direto da relação mais do que próxima entre o Direito Internacional e 
as Relações Internacionais. em um artigo de 1940, Morgenthau (1940) afirma que no 
Direito Internacional o positivismo permanecia como uma influência determinante, a 
despeito das severas críticas a ele direcionadas em outras áreas do Direito. os interna-
cionalistas, segundo o autor, teriam recorrido ao positivismo desde a virada do século 
para explicar os eventos observáveis do “internacional” e rejeitar qualquer asserção 
metafísica referente à dinâmica de coexistência entre os estados. Morgenthau (1940) 
critica com veemência o positivismo jurídico24, pela sua negligência ao contexto so-
cial das regras25. Não importa aqui saber qual a proposta encaminhada pelo autor, 
e sim alertar para como um estudioso rotulado de realista político e de positivista 
das Relações Internacionais está preocupado, vinte anos depois da institucionalização 
22  Para uma apresentação das controvérsias acerca da existência e da efetividade do Direito Internacional desde a fundação da “American 

Society of International Law”, ver Steinberg e Zasloff (2006). 
23  o positivismo legal tem influências diretas nas correntes positivistas da filosofia. o positivismo sofreu inúmeras modificações com o tempo, 

desde Comte (1988), passando por Durkheim (1995), pelo positivismo lógico do Círculo de Viena e pelas posteriores críticas e reformula-
ções por parte de positivistas munidos de outras orientações (ver Schlick, 1988 e Rorty, 1967). Para uma perspectiva geral (ainda que um 
tanto superficial, quando não imprecisa) dessas escolas positivistas, ver, entre outros, Smith (1996) e Kurki (2008).  

24  o que desnuda mais um fato relevante: Morgenthau é visto pela narrativa convencional como o realista político que teria aderido à episte-
mologia positivista e que, dada a suposta tradição realista nas Relações Internacionais, teria sido um dos responsáveis pela predominância 
do positivismo, o qual, mais tarde, veio a ser o adversário a ser combatido no debate metateórico. Não é objeto deste artigo desconstruir ou 
problematizar toda a historiografia da disciplina, porém essa observação serve para a compreensão de como, mesmo as teorias consideradas 
críticas ou “pós-positivistas” por vezes reproduzem a narrativa convencional da disciplina.  

25  essa dimensão social que Morgenthau acorda às regras fortalece a interpretação de Little (2007), para quem o autor é um proto-construtivista. 
Se não tanto, ao menos é correto afirma que há problemas graves em se rotular o autor de realista político positivista, conforme nota acima.  
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acadêmica da disciplina, com a relação entre o Direito Internacional – cuja existência 
não é negada – e a explicação da “realidade” das relações internacionais. Morgenthau 
(1940) sequer trabalha a fundo o “internacional” como demandante de uma aborda-
gem específica para uma ontologia radicalmente distinta; em nítido contraste, a obra 
de Waltz (2002), quase quarenta anos depois, simplesmente ignora qualquer discus-
são aprofundada das normas e se foca no papel do poder no “internacional” – logo, a 
relevância do Direito Internacional seria negada.  

Dito isso, parece claro o caráter contestável de uma narrativa que vincular as Re-
lações Internacionais a um domínio ontológico restrito que teria sido foco do estudo 
de diversos pensadores clássicos de uma tradição realista homogênea, como hobbes, 
Maquiavel, Morgenthau e/ou Carr. Não se pretende, com essa perspectiva crítica, 
rejeitar qualquer estudo da disciplina que recorra a esses autores, nem mesmo ques-
tionar a validade de muitas abordagens desenvolvidas ao longo com base no “discurso 
político da anarquia” ou na “presunção de anarquia”, e sim operacionalizar uma abor-
dagem histórica que rejeite as pesquisas de origem e as asserções de verdades iden-
titárias fundacionais ligadas a fronteiras ontológicas supostamente perenes. . Se, por 
um lado, a narrativa convencional (da tradição realista e/ou dos “grandes debates”) 
estruturou e estimulou os estudos concentrados no “internacional”, por outro lado, 
foi À custa do silenciamento de alternativas teóricas, da marginalização de assuntos 
considerados irrelevantes para o “internacional”, em geral de padrões de inclusão e 
exclusão não somente nos corredores acadêmicos, como também na prática política 
legitimada nas relações internacionais.      

 De acordo com Walker (1993), 

“as teorias modernas da disciplina [são] discursos que sistematicamente reificam 
uma ontologia espacial historicamente específica, uma clara delineação do pró-
ximo e do distante, um discurso que tanto expressa como constantemente afirma a 
presença e a ausência da vida política dentro e fora do estado [sic] moderno como 
os únicos campos nos quais as necessidades estruturais podem ser entendidas e 
novos domínios de liberdade e história podem ser revelados” (p.ix)26

Walker (1993) ressalta que não se trata de desconsiderar o “internacional” 
como um assunto de reflexão teórica e crítica, e sim criticar essa cristalização 
ontológica do “internacional”, e suas correspondentes categorias não-problemati-
zadas, a fim de resgatar as possibilidades políticas obliteradas ou silenciadas pelo 
discurso da anarquia. obras como as de Walker (1993), Schmidt (1998b), onuf 
(1989), Ashley (1988), entre outros, podem ser lidas não como destruidoras de 
qualquer concepção do “internacional” moderno, senão como problematizadoras 
26  No original: “modern theories of international relations...a discourse that systematically reifies an historically specific spatial ontology, a 

sharp delineation of here and there, a discourse that expresses and constantly affirms the presence and absence of political life inside and 
outside the modern state as the only ground on which structural necessities can be understood and new realms of freedom and history can 
be revealed.” (Walker, 1993, p.ix)   
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de discursos hegemônicos que legitimam determinadas perspectivas, em detrimen-
to de outras. Walker (1993) e onuf (1989) se distanciam em muitos aspectos27, em 
especial nos caminhos percorridos e nas influências absorvidas na destilação de 
suas críticas, entretanto é válido dizer que ambos não querem deslegitimar estudos 
internacionais ou mesmo o recurso a pensadores como Maquiavel e hobbes; ao 
invés disso, os autores propõe uma nova interpretação para o “internacional” e 
para esses clássicos; de forma alguma pretendem com isso novos cânones ou no-
vas Verdades fundacionais, mas sim interpretações mais plausíveis e que abram, 
ampliem ou reformem o espaço político. 

A história disciplinar de Schmidt (1998b), a reconstrução de onuf (1989) e a 
crítica destilada por Walker (1993)28 salientam que o que está em jogo não é a cele-
bração ou o desespero diante de um relativismo absoluto, afinal há valores a serem 
defendidos nessa incursão ética interpretativa. De fato, não se propõem critérios 
epistemológicos objetivistas, como pretendem as teorias científicas pautadas seja 
no positivismo (nas suas mais diferentes vertentes), seja em Popper ou Lakatos; da 
mesma forma, não se recorre a critérios ontológicos, na linha do realismo científico 
ou naturalista de autores como Bhaskar (1979)29. A postura crítica aqui defendida 
segue a linha de uma abordagem mais pragmatista, inspirada em Rorty (1980, 1991, 
2002, 2005), a qual concorda com a crítica à epistemologia tradicional feita pelos 
realistas científicos, porém não recorre à ontologia como limite ao relativismo ab-
soluto; concomitante a isso, o pragmatismo endossa a crítica à metafísica e ao indu-
tivismo feita pelo positivismo lógico e por Popper e Lakatos, negando, porém, seu 
critério objetivo de verdade como correspondência ou verdade como aproximação 
paulatina de uma realidade externa. 

Não obstante estar fora do escopo desse artigo uma discussão propriamente fi-
losófica, o parágrafo acima e a apresentação inicial da perspectiva crítica de Michel 
Foucault situam o espaço que se pretende ocupar nessa problematização da histó-
ria disciplinar das Relações Internacionais e de sua separação da Ciência Política e 
do Direito Internacional; um espaço que não vê como mutuamente excludentes o 
pragmatismo de Richard Rorty e o pensamento crítico de autores como Foucault e 
Jacques Derrida. Assim, as narrativas e as identidades das disciplinas não podem ser 
relativizadas de maneira absoluta, porém também não são nem correspondencialistas 
e objetivas, nem naturais ou essenciais; ademais, não parece plausível e consistente 
afirmar a existência de objetos intransitivos aos quais os conceitos socialmente cons-
truídos se remeteriam, como quer Bhaskar (1979). Ao fim e ao cabo, a proposta é de 
um critério epistemológico intersubjetivo ou social; isso não significa a irrelevância 
27  Walker (1993) funda sua crítica em pensadores críticos da filosofia continental francesa, como Derrida e Foucault, ao passo que onuf (1989) 

associa sua abordagem a Wittgenstein, Searle e giddens, ou seja, a uma filosofia analítica (dos dois primeiros) e à sociologia estrutura-
cionista (do último). essas diferenças não invalidam nem o diálogo entre os autores nem um possível diálogo entre a filosofia continental 
francesa e a filosofia analítica, como demonstra bem Rorty (1980, 1991, 2002). 

28 e, aduz-se, Ashley e Walker (1990a, 1990b). 
29  Não confundir o realismo científico com o realismo político das Relações Internacionais. Na verdade, estão, de certo modo, em lados 

opostos, como Wight (2006) e Kurki (2008) evidenciam. Para o realismo de Roy Bhaskar nas Relações Internacionais, ver Wight (2006) 
e Kurki (2008). 
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da materialidade, tampouco a incapacidade de julgamentos éticos, apenas aponta 
para a contingência da vida, das práticas sociais, para o fato de que as coisas po-
deriam e podem ser diferentes, afinal são políticas, que as verdades são múltiplas e 
geram efeitos de poder nas relações sociais, por isso a contestação emerge. Enfim, 
que ciência, racionalidade, objetividade e verdade devem ser desatadas umas das 
outras (Rorty, 1991).  

Retomando o argumento dessa seção, defendeu-se que a disciplina de Relações 
Internacionais se institucionalizou a partir de duas verdades fundacionais principais: 
a condição perene de anarquia, constituída pelo discurso político da anarquia, pela 
presunção de anarquia ou, ainda, pelo discurso da problemática da anarquia; e, in-
trinsecamente associado à primeira, há a verdade de uma tradição disciplinar distinta, 
institucionalizada no suposto “primeiro debate” e sem qualquer vínculo teórico, analí-
tico ou histórico com outras disciplinas, senão por um processo natural e inevitável de 
separação, dada a ontologia específica do “internacional”. essas verdades naturaliza-
das estiveram associadas a três dimensões discursivas destacáveis: à negação ou à re-
jeição da Ciência Política (Walker, 1993) e do Direito Internacional como provedores 
de teorias científicas úteis para explicar o “internacional”, à suposta tradição realista 
política de pensamento do internacional moderno e à narrativa de evolução disciplinar 
por meio de “grandes debates”.

esta seção pretendeu demonstrar como são problemáticas e contestáveis as práti-
cas discursivas acima, haja vista (1) o elo entre a constituição da disciplina de Rela-
ções Internacionais e os estudos feitos em Ciência Política e Direito Internacional, 
entre outros campos, (2) a equivocada interpretação que se faz de autores como Ma-
quiavel, Hobbes e Morgenthau como progenitores de um realismo político e (3) a 
inexistência de um genuíno “ primeiro debate” entre idealistas e realistas. 
Ainda, a crítica aqui desenvolvida não se foca apenas em teóricos considerados realis-
tas políticos ou neorealistas, tampouco apenas em narrativas que busquem legitimar 
o realismo político; mais abrangente, o objetivo é questionar quaisquer interpretações 
que sigam uma ou mais das três premissas convencionais – vale lembrar, a separação 
natural da disciplina de Relações Internacionais, o endosso a uma tradição realista 
de pensamento e a replicação de uma narrativa dos “grandes debates” que não esteja 
atenta às dicotomizações, às rotulações imprecisas e aos modos de enfrentamento 
levados a cabo.

Nesse panorama, a era do debate metateórico propicia novas possibilidades 
políticas para se pensar o “internacional”, o “social” e a disciplina. Precípuo para 
a exploração desse espaço é estar ciente das oportunidades e das imbricações 
advindas de três vetores (supramencionados): o externo – dos eventos políticos e 
das respectivas repostas acadêmicas; o interno – dos debates internos à fronteira 
disciplinar; e o interdisciplinar – referente às importações de pensadores de ou-
tros campos, como a filosofia, a sociologia, a história, o direito. Inúmeras são as 
possibilidades de se adentrar nesse espaço: pelo estudo da linguagem nas relações 
sociais, pela relação agente-estrutura, pela analítica do conceito de poder, pelo 
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estudo das normas e das regras. essas aberturas se interrelacionam em larga medi-
da; porém, em razão dos limites e da proposta desse artigo, o foco será no estudo 
das normas e das regras, até porque é onde se evidenciam as contribuições que o 
Direito Internacional e as Relações Internacionais podem se propiciar. É a esse 
espaço que se lança a próxima seção.

2.  O recurso às regras e às normas: a problematização das fronteiras 
disciplinares

o estudo das normas e das regras na disciplina de Relações Internacionais não é, por 
óbvio, uma novidade absoluta no final da década de 80. No próprio “mito do primeiro 
debate”, os realistas teriam suplantado um idealismo no qual se inseririam supostamente 
muitos juristas internacionais, imbuídos da tentativa de codificação de um Direito Interna-
cional que impedisse novas guerras mundiais. Como foi demonstrado acima, a existência 
desta “escola idealista” foi profundamente questionada e é argumento deste artigo que 
jamais chegou a existir o idealismo enquanto grupo ou movimento acadêmico homogê-
neo; de qualquer jeito, de fato houve juristas envolvidos nessa tentativa de dar robustez a 
normas e regras internacionais. entretanto, se é verdade que esses juristas internacionais 
(ou internacionalistas) foram rotulados de idealistas e taxados como inaptos a entender o 
ambiente internacional, Kratochwil (1994) lembra que idealistas e realistas compartilha-
vam um entendimento da política e do Direito que os conduzia à valorização das fronteiras 
disciplinares. Reforçam-se dois aspectos elaborados na seção anterior: (1) a negação da 
possibilidade de existência de um Direito Internacional efetivo por parte de realistas polí-
ticos e (2) o caráter de separação entre este e as Relações Internacionais.   

Mais tarde, outros trabalhos teóricos se imiscuíram no estudo das normas e re-
gras em ambiente internacional. um dos maiores expoentes nessa linha foi hedley 
Bull (2002), tido como representante máximo da “escola Inglesa” em Relações In-
ternacionais30. Nesse caso, porém, cabe notar que os trabalhos dos proponentes dessa 
abordagem passaram largamente despercebidos na academia estadunidense, ao menos 
até a década de 90 (Dunne, 2005; Reus-Smit, 2005). em meados da década de 80, o 
institucionalismo neoliberal passou a contemplar o papel das instituições e das regras 
sob a condição de anarquia internacional e, com isso, a relação entre o Direito Interna-
cional e as Relações Internacionais (Slaughter et alli, 1998), todavia as via como não 
instrumentos facilitadores da cooperação entre os estados, e não como elementos que 
constituíssem padrões de interação e agentes em um ambiente regulado por normas 
e regras. ou seja, o institucionalismo instrumentaliza as regras e não questiona a im-
possibilidade de uma perspectiva normativa para as relações internacionais, postulada 
pelo realismo político de autores como Waltz (2002). o construtivismo iria levar a 
abordagem das regras e normas para um campo mais amplo e profundo. 
30  A escola Inglesa parte do pressuposto de existência de uma sociedade internacional mantida por um compartilhamento de normas, regras 

e interesses comuns entre seus atores. essa definição mínima tem suscitado, desde a década de 90, inúmeras contestações e divisões nessa 
escola. Ver, por exemplo, textos de tim Dunne, Christian Reus-Smit e Richard Falk, compilados no livro de Bellamy (2005).  
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A releitura construtivista do Direito Internacional
Diante disso, nos anos 80, começou a ser explorado um espaço interessante de mú-

tua-contribuição entre o Direito Internacional e as Relações Internacionais, através de 
abordagens que se pretendiam interdisciplinares (Slaughter et alli, 1998). De qualquer 
forma, foi somente com o construtivismo esse espaço se ampliou e se aprofundou; o 
ano de 1989 representa um marco para o que se chamou de “movimento construtivis-
ta” nas Relações Internacionais (Wiener, 2006); à época, Nicholas onuf e Friedrich 
Kratochwil publicaram suas mais importantes obras, as quais ressoaram a partir de 
então em diversos outros autores. Note-se que o construtivismo abarca orientações 
tão diversas e é composto por tamanha heterogeneidade que se torna equivocado falar 
em um construtivismo nuclear. Não obstante, o que interessa notar é que todos os 
seus proponentes compartilham um interesse no estudo das normas e das regras nas 
relações internacionais e que, em grande parte, sua inserção na disciplina se deve a 
onuf e Kratochwil31. esse interesse se fortaleceu diante de uma interpretação de que 
as abordagens convencionais não seriam adequadas para explicar as relações interna-
cionais devido à sua orientação estruturalista e à sua negligência na contemplação da 
mudança social32. em outras palavras, o recurso às normas e às regras e, em geral, 
os desafios trazidos pelas teorias críticas33 foram motivados pela busca de explicar 
a mutabilidade do sistema internacional, face à imobilidade estrutural que viam nas 
teorias que reproduziam o discurso da anarquia34. 

A problematização das normas e das regras no “internacional” tem inúmeros 
consequências e corolários, de acordo com a perspectiva crítica na qual um estu-
dioso se insira. É inviável lidar com as peculiaridades de cada autor ou vertente 
crítica, uma vez que isso demandaria um esforço para além do escopo desse arti-
go. todavia, em maior ou menor amplitude e profundidade, um ponto em comum 
nessa imensa heterogeneidade é o questionamento das bases de construção das 
teorias científicas predominantes; os postulados epistemológicos, ontológicos e 
metodológicos são trabalhados e, no epicentro da incisão crítica, estão o discurso 
político da anarquia e os correspondentes mitos fundacionais das Relações Inter-
nacionais, com sua consequente separação ontológica entre as ciências sociais. 
Logo o primeiro parágrafo do livro de Kratochwil (1989) destaca parte substan-
cial do que está em jogo: 
31  É verdade que Alexander Wendt, dois anos antes dos livros de onuf e Kratochwil, já havia publicado um artigo em defesa de uma aborda-

gem que veio a rotular de “construtivismo”, no entanto seu foco foi na relação agente-estrutura, sem um tratamento aprofundado das normas 
e das regras nas relações sociais (Wendt, 1987). o próprio autor, em sua seminal obra de 1999, reivindicou para onuf, o mérito de inclusão 
do termo “construtivismo” nas Relações Internacionais (ver Wendt, 1999, p.1). Ademais, onuf (2002) nega que Wendt seja construtivista, 
e isso suscita um debate saliente na disciplina.    

32  há uma extensa literatura que avança argumentos em relação à dificuldade do realismo político em explicar a mudança. Ver Koslowski e 
Kratochwil (1994), Walker (1987) e Ashley (1986), para os exemplos mais clássicos. 

33  o termo “teorias críticas” é usado em um sentido lato e engloba todas as abordagens que desafiam as teorias denominadas de convencionais, 
isto é, reprodutoras do discurso da anarquia imutável. Cabe ressalvar que há teorias críticas que não negam a condição anárquica do “inter-
nacional”, porém não a tomam como imutável (por exemplo, Wendt, 1999).  

34  Que o construtivismo tenha trazido a discussão das normas e da regras não quer nem que outras abordagens não o tenham feito antes (com 
as limitações que foram expostas acima), tampouco que nenhuma vertente do realismo político tenha qualquer concepção de norma nas 
relações internacionais. No próprio livro de Waltz (2002), é possível interpretar que os estados são socializados a partir de uma norma 
descendente, ou seja, que incide desde a estrutura até o agente. Contudo, não somente não se aprofunda nessa concepção normativa, como 
na maioria dos casos é ou tomada como dada ou relegada na explicação. Antes de Waltz, Morgenthau (1940), conforme foi salientado, lidou 
com e defendeu a existência do Direito Internacional.      
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“à medida que a análise [do livro “Rules, Norms, and Decisions. On the 
Conditions of Practical and Legal Reasoning in International Relations and 
Domestic Affairs”] se origina de uma releitura de alguns dos clássicos do 
direito internacional e da ciência política [sic], é...um estudo de pensamento 
político.” (p.1)35           

Nesse parágrafo inicial, sinaliza-se o intento fundamental das teorias críticas, em 
especial das que se propõem a revistar o papel das normas e das regras na sociedade: 
a diluição ou relativização de fronteiras que definam uma especificidade ontológica 
ao “internacional”. o construtivismo, em geral, não desconsidera uma separação ana-
lítica do “internacional” em relação ao “doméstico”, algo que feito por outras aborda-
gens críticas; de certa maneira, há uma conservação do caráter distinto desse domínio, 
porém não mais pela dimensão ontológica, ou seja, não se mantém a concepção teó-
rica de reificação do discurso da anarquia36. o “internacional” e o “interno” são dois 
níveis analiticamente separáveis, porém ambos são formados por relações sociais, 
permeadas por regras e normas e constitutivas de arranjos sociais, de tipo – mas não 
de natureza – diferente, afinal todos são sociedades políticas (onuf, 1989). 

As produções intelectuais de Onuf e Kratochwil rearticulam o discurso da anar-
quia e os mitos fundacionais da disciplina, através da confluência dialógica entre 
Ciência Política, Direito Internacional e as próprias de Relações Internacionais37. 
Portanto, se coube aos juristas internacionais (ou internacionalistas) um papel cen-
tral no insulamento ontológico das Relações Internacionais, coube a pensadores com 
um denso estudo do Direito Internacional o questionamento, a partir do recurso às 
normas e regras, da reificação do “internacional”38. Com esses precursores do cons-
trutivismo, os agentes são concebidos como inseridos em um arranjo social norma-
tivo, independente de estarem “dentro” ou “fora” do estado, visto que a dicotomia 
soberania/anarquia é destituída de seu efeito de cisão. essa problematização permite 
a Kratochwil (1994) “acessar uma variedade de questões cuja conexão entre si usual-
mente nos escapa em virtude de tudo a que as ‘disciplinas’ nos cegam” (p.487)39. 

Kratochwil (1989) desempenha uma função fulcral, na medida em que adota uma 
concepção do Direito não como um arcabouço sistemático ou lógico de leis cuja aplicação 
depende de um poder soberano central e legítimo, e sim como um conjunto de regras e 
normas que estruturam as interações entre os agentes (não somente estados) em um deter-
minado contexto ou estrutura discursiva. No processo de interação, a intrínseca dimensão 
interpretativa torna o Direito algo diferente de um sistema normativo lógico e abstrato; 
35  No original: “to the extent that the analysis is occasioned by the re-reading of some of the classics of international law and political theory, 

it is…a study of political thought.” (Kratochwil, 1989, p.1) 
36  esta afirmação pode ser contestável para o construtivismo de Wendt, portanto cabe relembrar que o artigo lida com as contribuições de onuf 

e Kratochwil, sem a pretensão de se inserir do debate internos do construtivismo. 
37  o construtivismo, conforme já salientado, é influenciado, ainda, pela filosofia da linguagem, pela sociologia estruturacionista e por fontes 

de outros campos de conhecimento. Para o propósito deste artigo, o foco é dirigido à influência advinda na Ciência Política e, em especial, 
do Direito Internacional; não interessa, pois, diferenciar as inúmeras vertentes do construtivismo (o mesmo vale para as teorias críticas, 
como um todo).   

38  o diálogo entre Direito Internacional e Relações Internacionais não resume à inserção do primeiro nas segundas, como também há o movi-
mento contrário (ver Slaughter et alli, 1998). 

39  No original: “address a variety of issues whose connectedness usually eludes us because of the blinders thrown up by ‘disciplines’.” (Kra-
tochwil, 1994, p.487) 
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ao rejeitar esta concepção da solução de controvérsias entre agentes como uma operação 
lógica, o autor abre um espaço precípuo para uma visão dinâmica do mesmo, desatada da 
necessidade de um poder central e de uma razão instrumental.    

o discurso de inexistência de um Direito em ambiente anárquico é contraposto 
não com a asserção de indiferença entre o “interno” o “internacional”; Kratochwil 
(1989) e onuf (1989) reconhecem as peculiaridades com as quais se depara o Direito 
Internacional, porém atribuem a negação clássica de sua existência (e grande parte 
dos obstáculos à sua consolidação) a uma analogia doméstica errônea, que impõe 
como precondição da efetividade das normas e das regras uma situação de hierarquia 
análoga à dos confins do estado40. As ferramentas conceituais derivadas do discurso 
dicotômico anarquia/soberania não propiciam a capacidade para o entendimento da 
dinâmica social, não importa se doméstica ou se internacional (Kratochwil, 1994). 

A posição de Kratochwil (1989, 1994) demonstra o quão equivocado e danoso se 
torna o discurso da anarquia analisado na seção anterior e, portanto, a artificialidade 
prejudicial das fronteiras e dos saberes disciplinares entre o Direito Internacional, 
a Ciência Política e as Relações Internacionais. Vale lembrar, na seção anterior, foi 
dito que o positivismo legal, no primeiro quarto do século XX, quando aplicado ao 
“internacional”, começou a articular um discurso em torno do que considerou ser 
sua condição anárquica. esse discurso ganhou força, uma vez que não foram encon-
tradas, na relação entre os estados, as regras “positivas” que o positivismo deter-
minava como a essência do Direito; sendo assim, a anarquia criava um obstáculo à 
teorização. onuf (1989, 1994) elabora sobre as limitações do positivismo legal e de 
sua transposição ao “internacional”, alertando para a multiplicação de abordagens 
críticas no Direito Internacional. 

Mais importante do que a crítica ao positivismo legal, é a afirmação de onuf 
(1989) de que tanto o estado como as relações internacionais são arranjos sociais 
permeados por regras e normas e, portanto, são ordens legais. Assim como Krato-
chwil, não se trata de postular a indiferenciação para fins analíticos, ou seja, os au-
tores defendem as peculiaridades de cada contexto de interação; contudo, o que está 
em jogo é a negação de uma separação ontológica entre o interno e o externo, de-
correndo disso a diluição de fronteiras disciplinares entre Ciência Política, Direito 
Internacional e Relações Internacionais. Nos termos de onuf (1989), “a ordem legal 
internacional é um conjunto de regras, cuja coerência deriva das práticas associadas 
à formalidade e ao suporte institucional às regras de qualquer ordem legal” (p.144)41. 
Isso permite ao autor afirmar que “parte do trabalho novo e orientado criticamente 
no direito internacional e nas relações internacionais efetivamente sabota a separação 
convencional desses dois campos de estudo como domínios teóricos substancialmente 
não-relacionados” (onuf, 1994, p.3)42. essa perspectiva crítica o conduz a defender 
40  Mello (2001) e Pellet (2007), a partir de uma perspectiva jurídica, corroboram a crítica ao posicionamento de inexistência do Direito Interna-

cional, alertando para sua incorreta presunção de que o Direito somente existe sob condição de haver previamente a sanção e a repressão.  
41  No original: “the international legal order is a set of rules, the coherence of which derives from practices associated with the formality and 

institutionalized support of rules in any legal order.” (onuf, 1989, p.144) 
42  No original: “Some of the new, critically-oriented work in international law and international relations effectively sabotages the conven-

tional separation of these two fields of study as substantially unrelated theoretical domains.” (onuf, 1994, p.3) 
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o caráter social do sistema internacional e, ademais, a possibilidade de se falar em 
uma constituição nessa sociedade, composta por múltiplos regimes, entre os quais se 
situam as regras legais do Direito Internacional (onuf, 1994).  

Por ora, deve estar nítido como as obras de onuf e Kratochwil recorreram às 
normas e regras a fim de questionar as “disciplinas” e as teorias modernas que dão 
sustentação às reificações ontológicas. Com isso, reitera-se o argumento principal 
desta seção, qual seja: a influência do Direito Internacional, via construtivismo, foi 
crucial para o questionamento da rigidez disciplinar das Relações Internacionais, 
sem negar, contudo, que o “internacional” possa ser um objeto de estudo ou refle-
xão. Se o construtivismo conserva, em larga medida, a separação entre o interno e o 
internacional, não o faz com base ontológica. o mais saliente nisso é entender como 
foi aberto um espaço há muito fechado nas Relações Internacionais e do qual podem 
tirar proveito a Ciência Política e o Direito Internacional: o estudo das normas e da 
regras na sociedade política.

Conforme foi dito acima, o debate metateórico iniciado nos anos 80 não se resu-
me ao desafio construtivista de onuf e Kratochwil. Na esteira da influência desses 
autores e de Alexander Wendt, uma literatura ampla se desenvolveu sob o rótulo de 
construtivismo. Não é possível lidar com toda a sua complexidade e heterogeneidade 
neste artigo, porém é interessante notar como as normas e as regras se difundiram por 
inumeráveis textos, nem sempre recorrem ao diálogo com o Direito Internacional. 
Assim, autores como Reus-Smit (1997), Wiener (2004), Checkel (1999), Finnemore 
e Sikkink (1998), entre outros, enriqueceram a discussão do papel e do potencial de 
mudança social das normas e das regras na sociedade internacional. 

Não se quer dizer com isso que onuf e Kratochwil determinaram o rumo das pes-
quisas ou que foram as bases metateóricas dos demais construtivistas, mesmo porque, 
em comparação com Wendt, suas obras obtiveram menor impacto acadêmico, como o 
próprio onuf (2002) reconheceu, ao elencar três motivos que explicariam essa pouco 
ampla receptividade de seu livro, de 1989 (e do de Kratochwil, do mesmo ano): (1) 
o terreno nada familiar aos estudiosos de relações internacionais no qual transita; (2) 
a perspectiva de regras e dominação contrária à do predominante liberalismo; (3) e a 
asserção de que as Relações Internacionais não teriam um objeto de estudo distinto, 
o que ameaçaria uma quantidade considerável de profissionais que dedicaram suas 
carreiras à defesa dessa distinção. Contudo, é inegável que ambos enfatizaram como 
a política e o Direito não se divorciam e contribuíram, direta ou indiretamente, para 
a proliferação dos estudiosos dedicados a normas e regras, assim como à sua relação 
com a mudança social.

A norma a partir do pensamento crítico francês     
Credita-se a onuf e Kratochwil as primeiras obras densas do construtivismo nas 

Relações Internacionais e, portanto, o pioneirismo no recurso às normas e às regras. 
Argumentou-se que a inspiração no Direito Internacional os levou a questionar as 
fronteiras ontológicas não somente entre essas disciplinas como também entre elas e a 
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Ciência Política. o debate metateórico em Relações Internacionais nos anos 80 apre-
sentou, ainda, inúmeras outras perspectivas críticas, calcadas em orientações múlti-
plas. Se é plausível defender esse pioneirismo construtivista, não se pode conceder-
lhe exclusividade no que tange ao recurso às normas e às regras como forma de pro-
blematização dos limites disciplinares. uma outra vertente, também heterogênea, que 
seguiu, por caminhos diferentes, essa postura crítica, remonta a pensadores franceses 
como Jacques Derrida e, particularmente, Michel Foucault43. 

Desde meados da década de 80 e, em especial, a partir dos anos 90, Foucault e 
Derrida passaram a ocupar um papel proeminente nas abordagens críticas (através 
de autores como Ashley (1986, 1988), Bartelson (1995), Campbell (1998), Walker 
(1993), Zehfuss (2002), e muitos outros)44. Com o passar do tempo, termos como “ge-
nealogia”, “padrões de exclusão e inclusão”, “discurso da anarquia”, “desconstrução”, 
e outros, permearam as discussões no campo e geraram, inclusive, pontos de contato 
com o próprio construtivismo. Como não cabe neste artigo ir a fundo nas diferenças e 
nas semelhanças entre essas abordagens críticas, apenas serão elaboradas as questões 
que as ligam no que concerne ao estudo da norma e da regra. A relevância das con-
siderações a seguir se dá em razão da contribuição e do enriquecimento (potenciais e 
efetivos) à problematização das fronteiras ontológicas45, ainda que não se restrinjam 
a esse tema46.

Nesse sentido, uma obra seminal é de Walker (1993), “Inside/outside: Internatio-
nal Relations as Political theory”. Críticos na linha de Foucault e Derrida recorrem às 
mesmas para analisar os efeitos políticos e de poder dos discursos normalizadores que 
definem padrões de inclusão e exclusão em algum contexto de interação. Na primeira 
seção deste artigo, expôs-se como Ashley (1988) e Walker (1993) tratam o discurso 
da anarquia como uma prática de provimento e reprodução de uma história de origem 
e uma essência às Relações Internacionais, em contraposição à Ciência Política. A 
norma, segundo Foucault (2005), disciplina e regula as práticas sociais, de tal ordem 
a marginalizar perspectivas, em prol de outras. esse silenciamento desnuda efeitos de 
poder presentes nas tradições tomadas como dadas e evidencia obstáculos e fecha-
mentos a espaços dialógicos e políticos potenciais (Walker, 1993). 

Assim como o construtivismo, as críticas pautadas nos pensadores franceses alme-
jam mostrar a contingência dos conceitos, das dicotomias, da sociedade, enfim, a pos-
sibilidade de mudança, de que as coisas podem ser diferentes. Foi visto acima como 
Kratochwil (1989) descartou a visão do Direito como arcabouço lógico (do qual se 
deduziriam as práticas do agente) para concebê-lo como uma estrutura discursiva de 
43  Foucault e Derrida também influenciaram os estudos jurídicos, porém, conforme foi dito no início do artigo, a literatura crítica do Direito 

não será invocada. É precípuo ter em mente que esses pensadores franceses não são plenamente convergentes entre si, ou seja, não há um 
“pós-estruturalismo” homogêneo, da mesma forma que não há um “construtivismo”. Nesta seção do artigo, serão colocados em relevo os 
pontos de interseção entre eles, sem a análise de suas diferenças..

44  os pensadores franceses, desde a segunda metade do século XX, ganharam proeminência em muitos departamentos acadêmicos nos estados 
unidos e em outros países. Para o caso dos estados unidos, ver (Cusset, 2008). 

45   De certa forma, a primeira seção deste artigo já estabeleceu pontos de contato entre esses críticos de inspiração francesa e o construtivismo, 
sob o prisma do diálogo proposto entre Walker e onuf para lidar com o discurso da anarquia. esse diálogo não deve, entretanto, obliterar 
diferenças entre os autores.   

46  A influência da desconstrução de Jacques Derrida e da obra de Michel Foucault cobre um amplo espectro temático, indo do feminismo, à 
política externa, passando pelos estudos de segurança, de identidade, e outros.  
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inserção agencial. Derrida (1994) e Agamben (2004) (este diretamente influenciado 
por aquele e por Foucault) também afirmam que entre a norma jurídica e a aplicação 
da mesma não intervém uma operação lógica, e sim um processo cuja garantia é dada 
por poderes institucionais, de sorte que se torna nebulosa a distinção entre a força, a 
política e a lei. Kratochwil, Derrida e Agamben, de fato, percorrem caminhos diferen-
tes para defenderem seus argumentos, no entanto essa associação permite ver como 
há pontos de contato entre o construtivismo e o pensamento crítico francês, e como 
ambos retrabalham a questão do “jurídico” na sociedade política.     

Destacando as implicações das oposições binárias para as relações sociais, Walker 
(1993) e Ashley (1986, 1988) lançam-se à tarefa de indagar as tradições e tudo o mais 
que se apreende sem questionamento; nesse processo, há um reconhecimento da exis-
tência de “saberes sujeitados” (Foucault, 2005) e de efeitos gerados por uma outra for-
ma de poder, de caráter disciplinar e normalizador. Para Foucault (2005), esse novo 
tipo de poder não é “transcritível nos termos de soberania...e ter levado normalmente 
ao desaparecimento desse grande edifício jurídico da soberania” (p.43). É exatamente 
essa teoria da soberania, acoplada ao seu corolário hobbesiano para o ambiente exter-
no, ou seja, o discurso da anarquia, a representante do sustentáculo de fragmentação 
disciplinar entre Direito Internacional, Ciência Política e Relações Internacionais..

A soberania/anarquia oblitera os demais mecanismos de poder na sociedade po-
lítica; apaga o “jogo da diferença”, com a finalidade de instituição de uma essên-
cia  representante de um referente (Derrida, 1971). o ponto não é negá-la, tampouco 
desconsiderar a relevância do estado como objeto de estudo teórico, e sim atentar-se 
para os meandros sociais multifacetados e multinivelados, ocultados pelo discurso 
dicotômico soberania/anarquia e pelos decorrentes saberes disciplinares47. Como diz 
Derrida (1971), a reificação de um discurso impede o olhar esse o jogo da diferença, 
do múltiplo; impede “a força e o movimento que desloca as linhas” (p.50) ou as fron-
teiras. Foucault, Derrida e os autores por eles inspirados, tanto em Relações Interna-
cionais, como em outras áreas do conhecimento, inclusive Ciência Política e Direito, 
ampliam os horizontes de incisão das normas e das regras na vida social e, destarte, as 
possibilidades de estudo de objetos antes fracionados entre os saberes disciplinares. 
Sem a restrição ontológica rígida, é possível entender como o “internacional”, o 
“interno” e o “legal” estão imbricados entre si.  

Mais do que uma subversão acadêmica, é a vida política que está em discussão 
(Walker, 2006), a dinâmica social na mais cotidiana das ramificações (Foucault, 1987). 
essa re-imaginação da política para além das limitações espaciais ontológicas norma-
lizadoras (Walker, 2006) ganha espaço a partir de autores como Derrida e Foucault48 
e se insere nos interstícios dos saberes disciplinares, a fim de questionar sua própria 
dimensão absoluta. Se, por vezes, as abordagens pautadas nesses pensadores franceses 
parecem um tanto pessimistas ou “ressentidas” (Rorty, 2002), são meritórias de uma 
47 Vale reforçar, os saberes disciplinares não se resumem ao sentido acadêmico de disciplinas, senão os incluem.  
48  Por óbvio, Derrida e Foucault também possuem suas fontes inspiradoras, como Carl Schmitt, Martin heidegger, Friedrich Nietzsche, entre 

outros. 
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atenção especial, à medida que dirigem seus olhos para o não-visto, desnaturalizam o 
natural, problematizam o que outrora não era problemático, contestam o inconteste. 

Percebe-se como, as normas e as regras, por perspectivas diferentes, são reto-
madas como forma de questionar os mitos fundacionais dos saberes disciplinares, as 
fronteiras ontológicas delimitadoras da Ciência Política, do Direito Internacional e 
das Relações Internacionais. A conclusão a seguir recapitula os argumentos defendi-
dos ao longo do texto. 

Conclusão: por um diálogo que dilua a rigidez ontológica dos saberes  

este artigo pretendeu cumprir dois objetivos. em primeiro lugar, retraçou a histó-
ria de constituição acadêmica da disciplina de Relações Internacionais e sua separação 
da Ciência Política e do Direito Internacional. Através de uma narrativa alternativa, 
demonstrou-se como os juristas internacionais clássicos, baseados, em sua maioria, 
no positivismo legal, contribuíram para a articulação de um “discurso da anarquia” 
que gerou a distinção ontológica entre o “interno” (hierárquico) e o “internacional” 
(anárquico) e, em decorrência, a formação de uma disciplina encarregada especifica-
mente deste último domínio. Paradoxalmente, esse mesmo discurso da anarquia foi 
responsável pelo fato de grande parte da literatura canonizada na então recem-criada 
disciplina de Relações Internacionais negar a possibilidade de existência do próprio 
Direito Internacional, uma vez ter percebido nele uma inviabilidade na detenção da 
ocorrência da guerra em um domínio carente de um poder soberano. 

A institucionalização desse discurso limiar entre as Relações Internacionais, o Di-
reito Internacional e a Ciência Política foi reproduzido, na primeira disciplina por 
meio da narrativa dos “grandes debates”, que concede a supremacia para a denomi-
nada “escola realista”, diante de um suposto “idealismo”, o qual seria guiado pela 
intenção de elaboração de um Direito Internacional no entreguerras. A primeira seção 
do artigo, portanto, problematizou os mitos da anarquia e do “primeiro debate”, a fim 
de desnudar a intrínseca relação entre os três campos de conhecimento. 

o segundo objetivo do artigo foi entender como, desde o final da década de 80, 
estudiosos munidos de uma reflexão acerca do Direito Internacional (e de outras fon-
tes) recorreram às normas e às regras para questionar a articulação desses mitos da 
anarquia e do “primeiro debate”; nesse sentido, Nicholas onuf e Friedrich Kratochwil 
desempenharam um papel fundamental na difusão do construtivismo. o mais interes-
sante é notar que o Direito Internacional, que outrora (no primeiro quarto do século 
XX) servira de base teórica para a disciplinarização das Relações Internacionais, ago-
ra é retomado como ponto de partida para o questionamento das próprias fronteiras 
ontológicas entre o “internacional”, o “interno” e o “legal”. 

Além do construtivismo, foi visto que autores de inspiração nos pensadores críti-
cos franceses, como Jacques Derrida e, em especial, Michel Foucault, também trouxe-
ram a discussão das normas, sob um prisma alternativo, para sustentarem sua postura 
de questionamento dos saberes disciplinares e dos efeitos de poder imiscuídos nos 
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discurso dicotômicos, como soberania/anarquia, Ciência Política/Relações Interna-
cionais, interno/externo. 

A despeito de suas diferenças, tanto no que tange aos caminhos argumentativos e 
aos propósitos críticos, como em relação às inspirações filosóficas de cada vertente, 
defendeu-se, na segunda seção, que (1) há um espaço profícuo para diálogo entre 
as perspectivas e que (2) ambas fortalecem a dissolução da rigidez de fragmentação 
entre as disciplinas. Vale reiterar, não se trata de homogeneizar a crítica de autores 
tão complexos como os abordados, tampouco de propor uma verdadeira narrativa de 
origem para os campos de conhecimento. Se Foucault (2007a), Walker (1993) e onuf 
(1989) estão corretos, então as condições de dominação permanecerão na sociedade 
e na vida política; não obstante, ainda que não se trate de uma promessa de transcen-
dência, há, sem dúvida, uma abertura para vozes até então silenciadas, para discursos 
marginalizados, para agentes segregados. Isso somente pode ser exercido com a pro-
blematização das reificadas ontologias e dos discursos reprodutores da fragmentação 
entre “internacional”, “legal” e “interno”. 

os dois objetivos desenvolvidos no artigo possuem uma proposta geral de abertura 
de um espaço de diálogo entre Relações Internacionais, Direito Internacional e Ciência 
Política, há muito obstruído pelas “práticas disciplinares”. No limite, por intermédio 
da narrativa crítica da cisão entre os internacionalistas e, em seguida, da sinalização 
de uma profícua reaproximação entre os mesmos, os argumentos aqui desenvolvidos 
podem conduzir até mesmo à inadequação do termo “internacionalista”, ao menos se 
com isso for pretendida a exclusividade teórica dos estudos do “internacional”. 

o corolário disso não é a implausibilidade de análises que delimitem objetos de 
estudo e reflexão. Agamben (2007) lembra a todo o momento que o questionamento 
do discurso dicotômico soberania/anarquia não deve desconsiderar o poder da sobe-
rania na vida social; ao contrário, o ponto é trazer à tona os efeitos da interação in-
trínseca entre o “jurídico” ou “legal”, o “político”, o “internacional”. Como o próprio 
Foucault, citado em May (2005), aponta: não é uma negligência do estado, e sim uma 
atenção ao que ocorre acima de, abaixo de e por entre as práticas da soberania; é o 
desmonte de teorias que assumam, sem questionar, ontologias arbitrárias e reificadas. 
Pode ser genuíno (e talvez benéfico) que a Ciência Política, o Direito Internacional e 
as Relações Internacionais sejam campos separados, contudo essa separação, para ser 
útil, deve ser um meio de estruturar e promover estudos, debates, produção e difusão 
de conhecimento, e jamais de naturalizar as tradições ou compartimentalizar ontolo-
gicamente o saber.    

As interações entre os agentes são de caráter político, permeadas por efeitos de 
poder e de natureza eminentemente social. Ao fundo de toda essa discussão, estão 
questões normativas e éticas; estão a sociedade política e, portanto, a vida de cada um 
dos agentes nela inseridos. os mais abstratos e longínquos discursos ressoam no mais 
cotidiano da vida.
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1. EXTrADIçãO 

EXT 1072 / Fr - FrANçA
Tema: EXTRADIÇÃO
Julgamento: 28/02/2008
Publicação: 11/04/2008
Ementa:  Extradição instrutória. Pedido formulado com base no tratado de extra-

dição Brasil e França. mandado de prisão expedido contra o extradi-
tando pela suspeita de envolvimento no crime de tráfico internacional 
de entorpecentes. Pedido de extradição que atende todos os requisitos 
legalmente exigidos. Extraditando que responde a processo no Brasil. 
Extradição deferida, porém condicionada à conclusão do processo a 
que responde o extraditando no Brasil, salvo determinação em contrá-
rio do presidente da república.

EXT 1068 / AT - ArGENTINA
Tema: EXTRADIÇÃO
Julgamento: 12/03/2008
Publicação: 18/04/2008
Ementa:  Extradição. Argentina. homicídio. Art. 79 do código penal argentino. 

Art. 121, caput, do código penal brasileiro. Acordo de extradição entre 
os Estados-partes do mercosul. Decreto 4.975/2004. Presença dos pres-
supostos para o deferimento. Impossibilidade, nesta sede processual de 
avaliar-se a excludente de legítima defesa. Pedido deferido.

EXT 1103 / ESTADOS UNIDOS DA AMÉrICA
Tema: EXTRADIÇÃO
Julgamento: 13/03/2008
Publicação: 07/11/2008
Ementa:  Extradição instrutória. Tráfico de entorpecentes, associação para o 

tráfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro e homicídio. Preenchi-
mento dos requisitos legais. Associação para o tráfico de entorpecen-
tes: crime ausente do rol taxativo do tratado de extradição celebrado 
entre o Brasil e os Estados Unidos da América. Entendimento, do 
pleno, de que esse crime foi inserido automaticamente no tratado es-
pecífico. Ação penal em curso no Brasil: circunstância não impeditiva 
da entrega do extraditando ao país requerente, condicionada a juízo 
de oportunidade e conveniência do presidente da república. Entrega 
do extraditando sujeita a compromisso formal de comutação da pena 
eventualmente imposta no país requerente.
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EXT 1031 / Fr - rEPÚBLICA FrANCESA
Tema: EXTRADIÇÃO 
Julgamento: 27/03/2008
Publicação: 23/05/2008
Ementa:  Extradição - Diligências - Documentos - Alcance do § 2º do artigo 85 da 

Lei nº. 6.815/80. O extravasamento do prazo de sessenta dias, previsto no § 
2º do artigo 85 da Lei nº. 6.815/80, apenas provoca o julgamento do pedido 
de extradição independentemente do cumprimento da diligência. Descabe 
indeferir a juntada de documentos ante o término do prazo fixado. Extradi-
ção - culpa. O processo de extradição não enseja o exame da culpabilidade 
do extraditando, sendo suficientes a ausência da prescrição e a tipicidade 
do fato que respalda a extradição segundo a legislação do país requerente 
e do requerido.

EXT 1074 / rFA - rEPÚBLICA FEDErAL DA ALEMANHA
Tema: EXTRADIÇÃO 
Julgamento: 27/03/2008
Publicação: 13/06/008
Ementa:  Extradição passiva de caráter instrutório - suposta prática de três (3) 

delitos de estelionato (“burla”) - inexistência de tratado de extradição 
entre o Brasil e a República Federal da Alemanha - promessa de reci-
procidade - fundamento jurídico suficiente - necessidade de respeito 
aos direitos básicos do súdito estrangeiro - momento consumativo do 
delito de estelionato - competência da república federal da Alemanha 
para o processo e julgamento das infrações penais atribuídas ao súdito 
estrangeiro - observância, na espécie, dos critérios da dupla tipicidade 
e da dupla punibilidade - atendimento, no caso, dos pressupostos e re-
quisitos necessários ao acolhimento do pleito extradicional - extradição 
deferida. Inexistência de tratado de extradição e oferecimento de pro-
messa de reciprocidade por parte do estado requerente.

EXT 1104 / UK -  REINO UNIDO DA GRÃ-BRETANhA E DA IRLANDA DO 
NORTE

Tema: EXTRADIÇÃO 
Julgamento: 14/04/2008 
Publicação: 23/05/2008
Ementa:  Extradição. Passiva. Pena. Prisão perpétua. Inadmissibilidade. Necessi-

dade de comutação para pena privativa de liberdade por prazo não su-
perior a 30 (trinta) anos. Concessão com essa ressalva. Interpretação do 
art. 5°, XLVII, “b”, da cf. Precedentes. Só se defere pedido de extradição 
para cumprimento de pena de prisão perpétua, se o estado requerente se 
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comprometa a comutar essa pena por privativa de liberdade, por prazo ou 
tempo não superior a 30 (trinta) anos.

EXT 1073 / REPÚBLICA DO PERU
Tema: EXTRADIÇÃO 
Julgamento: 30/04/2008
Publicação: 29/08/2008
Ementa:  Extradição passiva de caráter instrutório - tratado de extradição entre o 

Brasil e o Peru (Decreto nº. 5.853/2006) - suposta prática dos delitos de 
“falsificação de documentos”, “peculato” e “enriquecimento ilícito” - ob-
servância, na espécie, quanto aos crimes de “falsificação de documentos” 
e de “peculato”, dos critérios da dupla tipicidade e da dupla punibilidade 
- delito de “enriquecimento ilícito” que não atende, segundo a legislação 
penal brasileira, ao requisito da dupla tipicidade - extradição deferida, em 
parte. Extradição - dupla tipicidade e dupla punibilidade.

EXT 1118 / IT - ITÁLIA
Tema: EXTRADIÇÃO 
Julgamento: 05/06/2008  
Publicação: 27/06/2008
Ementa:  Extradição. Prisão preventiva. Inadmissibilidade. Pedido fundado em 

causa por cujos fatos o extraditando já foi definitivamente condenado 
no Brasil. Indeferimento do pedido de prisão. Extinção do proces-
so, com julgamento de mérito. Aplicação do art. 77, V, da Lei nº. 
6.815/80 - Estatuto do Estrangeiro, e do art. 3, letra “a”, nº. 1, do 
Tratado de Extradição entre Brasil e Itália. Precedente. Já havendo 
condenação definitiva do extraditando pelo mesmo fato, não se defere 
pedido de prisão preventiva para fim de extradição, mas se lhe extin-
gue o processo, com julgamento de mérito.

EXT 1082 / REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI
Tema: EXTRADIÇÃO
Julgamento: 19/06/2008  
Publicação: 08/08/2008
Ementa:  Extradição passiva - acordo de extradição (mercosul) - nacional uru-

guaio - tráfico ilícito de entorpecentes - investigação penal ainda em 
curso - possibilidade - alegação de vícios formais na formulação do 
pedido extradicional - inocorrência - pretendido reexame dos fatos sub-
jacentes à investigação penal - negativa de autoria - inadmissibilidade 
- sistema de contenciosidade limitada - modelo que só não se aplica ao 
brasileiro naturalizado (CF, art. 5º, LI) - satisfação dos pressupostos 
e atendimento das condições referentes ao pedido extradicional - exi-
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gência de detração penal - extradição deferida. Processo extradicional 
e sistema de contenciosidade limitada: inadmissibilidade de discussão 
sobre a prova penal produzida perante o estado requerente.

EXT 1096 / REINO DA ESPANhA
Tema: EXTRADIÇÃO
Julgamento: 11/09/2008
Publicação: 03/10/2008
Ementa:  Extradição - exame - concordância do extraditando. A simples concor-

dância do extraditando não é hábil a afastar o crivo do supremo quanto ao 
atendimento dos requisitos próprios a deferir-se a extradição. Extradição 
- caráter executório - requisitos legais. Uma vez atendidos os requisitos 
legais, impõe-se o deferimento da extradição.

EXT 1120 / RFA - REPÚBLICA FEDERAL DA ALEmANhA 
Tema: EXTRADIÇÃO 
Julgamento: 11/12/2008   
Publicação: 06/02/2009
Ementa:  Extradição instrutória. República Federal da Alemanha. Pedido formula-

do com promessa de reciprocidade. Atendimento aos requisitos da Lei nº. 
6.815/80. Impossibilidade de análise sobre a inconsistência do mandado 
de prisão e a ausência de indícios de autoria dos fatos investigados no es-
tado requerente. Sistema de contenciosidade limitada. Precedentes. Pro-
positura de ações perante a justiça brasileira não é óbice ao deferimento 
da extradição. Pedido deferido.

EXT 1145 / UK - REINO UNIDO DA GRÃ-BRETANhA E DA IRLANDA DO 
NORTE
Tema: EXTRADIÇÃO 
Julgamento: 18/12/2008  
Publicação: 27/02/2009
Ementa:  Extradição passiva - caráter instrutório - existência de tratado bilateral de 

extradição - postulado da dupla tipicidade não atendido no que concerne 
à conduta consistente em portar chave de fenda e cano de plástico - ins-
trumentos que não se ajustam ao conceito de arma de fogo (estatuto do 
desarmamento) - fato que obsta, quanto a tal conduta, o acolhimento do 
pedido extradicional - observância, no entanto, do princípio da dupla in-
criminação quanto aos delitos de lesões corporais leves e de ameaça - im-
possibilidade, contudo, de deferimento da extradição quanto a referidos 
crimes, por se tratar de delitos impregnados de mínima ofensividade - ex-
tradição indeferida. Processo extradicional e sistema de contenciosidade 
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limitada: inadmissibilidade de discussão sobre a prova penal produzida 
perante o estado requerente.

2. PrISãO PrEvENTIvA PArA EXTrADIçãO

PPE 610 / ESTADOS UNIDOS DA AMÉrICA
Tema: PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO
Julgamento: 07/11/2008
Publicação: 17/11/2008
Despacho  (decisão monocrática): [...] o magistério da doutrina, refletindo o en-

tendimento jurisprudencial firmado por esta Suprema Corte, observa: 
A prisão do extraditando deve perdurar até o julgamento final da Corte. 
Não se admitem a fiança, a liberdade vigiada, a prisão domiciliar ou 
a prisão-albergue. A privação da liberdade, nessa fase, é essencial ao 
julgamento, é condição sine qua non para o próprio encaminhamento 
do pedido ao Supremo Tribunal. Ela não tem nenhuma relação com a 
maior ou menor gravidade da infração, maior ou menor periculosidade 
do agente; ela visa, tão-somente, possibilitar a entrega, se a extradição 
vier a ser deferida. Afinal de contas, existe, no estrangeiro, uma ordem 
de prisão (art. 78, II) expedida contra o extraditando e há, em conseqü-
ência, a presunção de que esteja fugindo à ação da Justiça do Estado 
requerente.

3. AGrAvO rEGIMENTAL NA EXTrADIçãO

Ext 1121 Agr / ESTADOS UNIDOS DA AMÉrICA 
Tema: AG.REG.NA EXTRADIÇÃO
Julgamento: 04/09/2008
Publicação: 17/04/2009
Ementa:  Extradição - prisão cautelar - pressuposto indispensável ao regular pro-

cessamento do pedido de extradição passiva - inocorrência de situação 
excepcional que justifique a revogação dessa medida constritiva da li-
berdade do extraditando - legitimidade constitucional da prisão caute-
lar para fins extradicionais - recepção, pela constituição, do art. 84, pa-
rágrafo único, da Lei nº. 6.815/80 - inaplicabilidade, por insubsistente, 
da Súmula 02/STF - recurso de agravo improvido. A prisão cautelar é 
pressuposto indispensável ao regular processamento do pedido de ex-
tradição passiva.
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4. AçãO CívEL OrIGINárIA 

ACO 1168 / rJ - rIO DE JANEIrO
Tema:  CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - mINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL VERSUS 

mINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
Julgamento: 16/05/2008
Publicação: 28/05/2008
Despacho  (decisão monocrática): [...] Compete ao Supremo a solução de conflito 

de atribuições a envolver o ministério Público Federal e o ministério 
Público Estadual. [...] Define-se o conflito considerado o crime de que 
cuida o processo. A circunstância de, no roubo, tratar-se de mercado-
ria alvo de contrabando não desloca a atribuição, para denunciar, do 
Ministério Público Estadual para o Federal. [...] Tem-se no parecer: 
“8. No mérito, assiste razão ao ministério Público Federal. 9. Dispõe 
o art. 109, V, da Constituição Federal que compete aos juízes federais 
processar e julgar: ‘V - os crimes previstos em tratado ou convenção 
internacional, quando, iniciada a execução no País, o resul tado tenha 
ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente’. 10. Para 
que tal critério de competência seja aplicado são necessários, portan-
to, dois requisitos: a previsão do tipo em tratado ou convenção inter-
nacional ao qual o Brasil tenha aderido e que o início da execução ou 
seu resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro. 11. É sa-
bido que o Brasil ratificou em 01/12/1984 a Convenção Internacional 
sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial.

5. HABEAS COrPUS  

HC 92817 / rS - rIO GrANDE DO SUL
Tema:  hABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL. DEPOSITÁRIO INFIEL OU DESCUm-

PRImENTO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
Julgamento: 16/12/2008
Publicação: 13/02/2009
Ementa:  Processo penal. Habeas corpus. Prisão civil. Depositário infiel ou des-

cumprimento de contrato de alienação fiduciária. Impossibilidade. Al-
teração da jurisprudência do STF (Informativo/STF 531). Concessão 
da ordem. I - O Plenário desta Corte, na sessão de julgamento de 3 de 
dezembro do corrente ano, ao julgar os REs 349.703 e 466.343, firmou 
orientação no sentido de que a prisão civil por dívida no Brasil está res-
trita à hipótese de inadimplemento voluntário e inescusável de pensão 
alimentícia. II - Ordem concedida.
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HC 95967 / MS - MATO GrOSSO DO SUL
Tema:  hABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL. DEPOSITÁRIO INFIEL. PACTO DE SÃO 

JOSÉ DA COSTA RICA. ALTERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊN-
CIA DO STF.

Julgamento: 11/11/2008
Publicação: 28/11/2008
Ementa:  [...] 1. A matéria em julgamento neste habeas corpus envolve a temática 

da (in)admissibilidade da prisão civil do depositário infiel no ordenamen-
to jurídico brasileiro no período posterior ao ingresso do Pacto de São 
José da Costa Rica no direito nacional. 2. há o caráter especial do Pacto 
Internacional dos Direitos Civis Políticos (art. 11) e da Convenção Ame-
ricana sobre Direitos humanos - Pacto de San José da Costa Rica (art. 7°, 
7), ratificados, sem reserva, pelo Brasil, no ano de 1992. A esses diplo-
mas internacionais sobre direitos humanos é reservado o lugar específico 
no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima 
da legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados inter-
nacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil, torna inaplicável 
a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou 
posterior ao ato de ratificação. 3. Na atualidade a única hipótese de prisão 
civil, no Direito brasileiro, é a do devedor de alimentos. [...] 4. Habeas 
corpus concedido.

HC 88240 / SP - SãO PAULO
Tema:  hABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL. DEPOSITÁRIO INFIEL. PACTO DE SÃO 

JOSÉ DA COSTA RICA. ALTERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊN-
CIA DO STF.

Julgamento: 07/10/2008
Publicação: 24/10/2008
Ementa:  [...] 1. A matéria em julgamento neste habeas corpus envolve a temática 

da (in)admissibilidade da prisão civil do depositário infiel no ordenamen-
to jurídico brasileiro no período posterior ao ingresso do Pacto de São 
José da Costa Rica no direito nacional. [...] 3. Há o caráter especial do 
Pacto Internacional dos Direitos Civis Políticos (art. 11) e da Convenção 
Americana sobre Direitos humanos - Pacto de San José da Costa Rica 
(art. 7°, 7), ratificados, sem reserva, pelo Brasil, no ano de 1992. A esses 
diplomas internacionais sobre direitos humanos é reservado o lugar es-
pecífico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém 
acima da legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados 
internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil, torna inaplicá-
vel a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior 
ou posterior ao ato de ratificação. 4. Na atualidade a única hipótese de 
prisão civil, no Direito brasileiro, é a do devedor de alimentos. O art. 
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5°, §2°, da Carta magna, expressamente estabeleceu que os direitos e 
garantias expressos no caput do mesmo dispositivo não excluem outros 
decorrentes do regime dos princípios por ela adotados, ou dos tratados in-
ternacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. O Pacto 
de São José da Costa Rica, entendido como um tratado internacional em 
matéria de direitos humanos, expressamente, só admite, no seu bojo, a 
possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos e, conseqüentemen-
te, não admite mais a possibilidade de prisão civil do depositário infiel. 5. 
habeas corpus concedido.

HC 94702 / GO - GOIáS
Tema:  hABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL. DEPOSITÁRIO INFIEL. PACTO DE SÃO 

JOSÉ DA COSTA RICA. RELATIVIzAÇÃO DA SÚmULA 691, STF.
Julgamento: 07/10/2008
Publicação: 24/10/2008
Ementa:  [...] 1. A matéria em julgamento neste habeas corpus envolve a temática da 

(in)admissibilidade da prisão civil do depositário infiel no ordenamento 
jurídico brasileiro no período posterior ao ingresso do Pacto de São José 
da Costa Rica no direito nacional. [...] diante da orientação que vem se 
delineando no âmbito desta Corte, a hipótese comporta relativização do 
enunciado 691, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, especialmente 
devido à inadmissibilidade da prisão civil do depositário infiel no Direito 
brasileiro contemporâneo. [...] O Pacto de São José da Costa Rica, en-
tendido como um tratado internacional em matéria de direitos humanos, 
expressamente, só admite, no seu bojo, a possibilidade de prisão civil do 
devedor de alimentos e, conseqüentemente, não admite mais a possibili-
dade de prisão civil do depositário infiel. 6. Habeas corpus concedido.

HC 90450 / MG - MINAS GErAIS
Tema:  hABEAS CORPUS - hIERARQUIA CONSTITUCIONAL DOS TRATADOS IN-

TERNACIONAIS DE DIREITOS hUmANOS.
Julgamento: 23/09/2008
Publicação: 06/02/2009
Ementa:  [...] Relações entre o direito interno brasileiro e as convenções internacio-

nais de direitos humanos (CF, art. 5º e §§ 2º e 3º). Precedentes. - Posição 
hierárquica dos tratados internacionais de direitos humanos no ordena-
mento positivo interno do Brasil: natureza constitucional ou caráter de 
supralegalidade? - Entendimento do Relator, min. CELSO DE mELLO, 
que atribui hierarquia constitucional às convenções internacionais em 
matéria de direitos humanos. [...] Os magistrados e Tribunais, no exercí-
cio de sua atividade interpretativa, especialmente no âmbito dos tratados 
internacionais de direitos humanos, devem observar um princípio herme-
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nêutico básico (tal como aquele proclamado no Artigo 29 da Convenção 
Americana de Direitos humanos), consistente em atribuir primazia à nor-
ma que se revele mais favorável à pessoa humana, em ordem a dispensar-
lhe a mais ampla proteção jurídica. [...] Aplicação, ao caso, do Artigo 
7º, n. 7, c/c o Artigo 29, ambos da Convenção Americana de Direitos 
humanos (Pacto de São José da Costa Rica): um caso típico de primazia 
da regra mais favorável à proteção efetiva do ser humano.

HC 94695 / rS - rIO GrANDE DO SUL
Tema:  hABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL. DEPOSITÁRIO INFIEL. PACTO DE SÃO 

JOSÉ DA COSTA RICA.
Julgamento: 23/09/2008
Publicação: 06/02/2009
Ementa:  [...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sempre em caráter 

extraordinário, tem admitido o afastamento, “hic et nunc”, da Súmula 
691/STF, em hipóteses nas quais a decisão questionada divirja da juris-
prudência predominante nesta Corte ou, então, veicule situações confi-
guradoras de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade. [...] Não mais 
subsiste, no sistema normativo brasileiro, a prisão civil por infidelidade 
depositária, independentemente da modalidade de depósito, trate-se de 
depósito voluntário (convencional) ou cuide-se de depósito necessário, 
como o é o depósito judicial. [...] A Convenção Americana sobre Di-
reitos humanos (Art. 7º, n. 7). Caráter subordinante dos tratados inter-
nacionais em matéria de direitos humanos e o sistema de proteção dos 
direitos básicos da pessoa humana. [...] Aplicação, ao caso, do Artigo 
7º, n. 7, c/c o Artigo 29, ambos da Convenção Americana de Direitos 
humanos (Pacto de São José da Costa Rica): um caso típico de prima-
zia da regra mais favorável à proteção efetiva do ser humano.

HC 94016 / SP - SãO PAULO
Tema: hABEAS CORPUS - ESTRANGEIRO NÃO DOmICILIADO NO BRASIL
Julgamento: 16/09/2008
Publicação: 27/02/2009
Ementa:  “habeas corpus” - Súmula 691/STF - Inaplicabilidade ao caso - Ocorrên-

cia de situação excepcional que afasta a restrição sumular - Estrangeiro 
não domiciliado no Brasil - Irrelevância - Condição jurídica que não o 
desqualifica como sujeito de direitos e titular de garantias constitucionais 
e legais. [...] “Habeas corpus” concedido “ex officio”, com extensão de 
seus efeitos aos co-réus. Denegação de medida liminar - Súmula 691/
STF - Situações excepcionais que afastam a restrição sumular. O súdito 
estrangeiro, mesmo aquele sem domicílio no Brasil, tem direito a todas 
as prerrogativas básicas que lhe assegurem a preservação do “status li-
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bertatis” e a observância, pelo poder público, da cláusula constitucional 
do “due process”.

HC 91444 / rJ - rIO DE JANEIrO
Tema:  hABEAS CORPUS - ACORDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Em mATÉRIA 

PENAL.
Julgamento: 04/03/2008
Publicação: 02/05/2008
Ementa:  habeas corpus. Processual penal. Internacional. Interrogatório dos pa-

cientes. Cidadãos norte-americanos. Ato essencialmente de defesa. Pos-
sibilidade de ser praticado perante as autoridades judiciárias estrangeiras, 
por força do Acordo de Assistência Judiciária em matéria Penal, assinado 
entre o Brasil e os EUA. Decreto nº 3.810/01. 1. O Acordo de Assistência 
Judiciária em matéria Penal, assinado pelo Brasil e pelos Estados Unidos, 
tem como objetivo “facilitar a execução das tarefas das autoridades res-
ponsáveis pelo cumprimento da lei de ambos os países, na investigação, 
inquérito, ação penal e prevenção do crime por meio de cooperação e as-
sistência judiciária mútua em matéria penal”. [...] 5. Ordem concedida.

HC 92598 / rJ - rIO DE JANEIrO
Tema: hABEAS CORPUS - EXTRADIÇÃO
Julgamento: 13/12/2007
Publicação: 01/08/2008
Ementa:  Habeas Corpus. Não-conhecimento. Precedente da Corte. 1. A Corte as-

sentou que não se conhece de habeas corpus quando se trate de extradi-
ção, “que é processo sujeito à jurisdição única desta Corte, mas que não 
tem por objeto crime sujeito à jurisdição dela em uma única instância” 
(QO no hC 76.628/DF, Tribunal Pleno, Relator o ministro moreira Al-
ves, DJ de 12/6/98). 2. Habeas corpus não conhecido.

HC 91657 / SP - SãO PAULO
Tema: hABEAS CORPUS - EXTRADIÇÃO
Julgamento: 13/09/2007
Publicação: 14/03/2008
Ementa:  habeas corpus. 1. Pedido de revogação de prisão preventiva para 

extradição (PPE). [...] 8. O Pacto de San José da Costa Rica proclama 
a liberdade provisória como direito fundamental da pessoa humana 
(Art. 7º,5). 9. A prisão é medida excepcional em nosso Estado de 
Direito e não pode ser utilizada como meio generalizado de limitação 
das liberdades dos cidadãos (Art. 5º, LXVI ). Inexiste razão, tanto 
com base na CF/88, quanto nos tratados internacionais com relação 
ao respeito aos direitos humanos e a dignidade da pessoa humana, 
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para que tal entendimento não seja também aplicado às PPE´s. 10. 
Ordem deferida para que o paciente aguarde em liberdade o julga-
mento da Extradição no 1091/Panamá [...].

HC 73087 / SP - SãO PAULO
Tema: hABEAS CORPUS - EXTRADIÇÃO 
Julgamento: 06/03/1996
Publicação: 21/11/2008
Ementa:  “Habeas corpus” [...] Pedido indeferido. - A circunstância de o súdito 

estrangeiro possuir cônjuge brasileiro, ou ter filhos impúberes nascidos 
no Brasil, ou exercer, em território nacional, atividade lícita e honesta não 
constitui impedimento jurídico ao processamento e eventual deferimento 
do pedido de extradição passiva. Precedentes. - O sistema de contencio-
sidade limitada que qualifica o processo extradicional no direito positivo 
brasileiro não confere, a esta Corte, qualquer poder de indagação sobre o 
mérito da pretensão deduzida pelo Estado requerente ou, ainda, sobre o 
contexto probatório em que a postulação extradicional se apóia [...].

HC 72851 / SP - SãO PAULO
Tema:  hABEAS CORPUS - CRImE DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES 

PRATICADO POR ESTRANGEIRO
Julgamento: 25/10/1995
Publicação: 28/11/2008
Ementa:  “Habeas corpus” - Crime de tráfico de entorpecentes praticado por estran-

geiro - Aplicabilidade da Lei nº 6.815/80 - Estatuto do Estrangeiro - Súdito 
colombiano - Expulsão do erritório nacional - medida político-administrativa 
de proteção à ordem pública e ao interesse social - Competência exclusiva 
do presidente da república - Ato discricionário - Análise, pelo poder judici-
ário, da conveniência e da oportunidade do ato - Impossibilidade - Controle 
jurisdicional circunscrito ao exame da legitimidade jurídica do ato expulsório 
- Inocorrência de causas de inexpulsabilidade - Art. 75, II, da lei nº 6.815/80 
- Inexistência de direito público subjetivo à permanência no Brasil - Plena 
regularidade formal do procedimento administrativo instaurado - pedido in-
deferido. 

6. MEDIDA CAUTELAr NO HABEAS COrPUS 

hC 96020 mC / SP - SÃO PAULO
Tema:  hABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL 

INFIEL.
Julgamento: 29/11/2008
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Publicação: 02/02/2009
Despacho  (decisão monocrática): Habeas corpus. Execução fiscal. Prisão civil de 

depositário judicial infiel. [...] O Pacto de San José de Costa Rica, de 
que é signatário o Brasil, bem como a própria Constituição, que, nos §§ 
2º e 3º do art. 5º, põem as normas internacionais de direitos humanos, 
às quais dê adesão o Estado nacional, tem vigência interna e põe no 
plano da invalidade o que contra elas se estabeleça. Tal é o que se dá 
na espécie, em que o Pacto de San José de Costa Rica proíbe prisão por 
dívida, ficando os Estados parte obrigados a acatar em seus respectivos 
ordenamentos tal vedação.   Daí porque a jurisprudência deste Supremo 
Tribunal tem se encaminhando no sentido de dar cumprimento integral 
a tal determinação, não se vislumbrando a possibilidade de prosperarem 
tais prisões. Ressalvada a hipótese de prisão civil por não pagamento 
de pensão alimentícia ‘em razão dos fundamentos também de direitos 
humanos que a determinam’  não se há de considerar, em princípio, vá-
lida qualquer outra prisão por dívida, tal como se parece configurar na 
espécie vertente 9. Posto isto, defiro a medida liminar requerida, para 
que seja expedido salvo-conduto ao ora Paciente, a fim de se evitar a sua 
prisão até o julgamento da presente ação.

HC 94404 MC / SP - SãO PAULO
Tema: hABEAS CORPUS - ESTRANGEIRO NÃO DOmICILIADO NO BRA-
SIL.
Julgamento: 19/08/2008
Publicação: 26/08/2008
Ementa  (decisão monocrática): “habeas corpus”. Estrangeiro não domiciliado no 

Brasil. Condição jurídica que não o desqualifica como sujeito de direi-
tos e titular de garantias constitucionais e legais. Plenitude de acesso, em 
conseqüência, aos instrumentos processuais de tutela da liberdade. Res-
peito, pelo poder público, às prerrogativas jurídicas que compõem o pró-
prio estatuto constitucional do direito de defesa. Vedação legal absoluta, 
em caráter apriorístico, da concessão de liberdade provisória. Lei do crime 
organizado (art. 7º). Inconstitucionalidade. Ofensa aos postulados constitu-
cionais da presunção de inocência, do “due process of law”, da dignidade 
da pessoa humana e da proporcionalidade. [...] A subordinação hierár-
quico-normativa, à autoridade da constituição da república, dos tratados 
internacionais que não versem matéria de direitos humanos. [...] Caráter 
extraordinário da privação cautelar da liberdade individual. [...] Não se 
decreta prisão cautelar, sem que haja real necessidade de sua efetivação, 
sob pena de ofensa ao “status libertatis” daquele que a sofre. Precedentes. 
medida cautelar deferida.
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7. rECUrSO EXTrAOrDINárIO

rE 229096 / rS - rIO GrANDE DO SUL
Tema:  DIREITO TRIBUTÁRIO - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA RE-

PÚBLICA DE 1988 DO ACORDO GERAL DE TARIFAS E COmÉRCIO.
Julgamento: 16/08/2007
Publicação: 11/04/2008
Ementa:  1. A isenção de tributos estaduais prevista no Acordo Geral de Tarifas 

e Comércio para as mercadorias importadas dos países signatários 
quando o similar nacional tiver o mesmo benefício foi recepciona-
da pela Constituição da República de 1988. 2. O artigo 98 do Códi-
go Tributário Nacional “possui caráter nacional, com eficácia para 
a União, os Estados e os municípios” (voto do eminente ministro 
Ilmar Galvão). 3. No direito internacional apenas a República Fede-
rativa do Brasil tem competência para firmar tratados (art. 52, § 2º, da 
Constituição da República), dela não dispondo a União, os Estados-
membros ou os municípios. O Presidente da República não subscreve 
tratados como Chefe de Governo, mas como Chefe de Estado, o que 
descaracteriza a existência de uma isenção heterônoma, vedada pelo 
art. 151, inc. III, da Constituição. 4. Recurso extraordinário conheci-
do e provido. 

rE 459556 / MG - MINAS GErAIS
Tema: EXTRAVIO DE BAGAGEm - PACTO DE VARSÓVIA
Julgamento: 15/12/2008
Publicação: 02/02/2009
Despacho  (decisão monocrática): A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-

se no sentido de que nos casos de extravio de bagagem, a aplicação 
da indenização prevista na Convenção de Varsóvia não afasta aquela 
referente aos danos morais.   Confira-se, a propósito, o seguinte julga-
do:  ‘Indenização - Dano Moral - Extravio de Mala Em Viagem Aérea 
- Convenção de Varsóvia - Observação Mitigada - Constituição Fe-
deral - Supremacia. O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como 
regra, a indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa 
aos danos morais. Configurados esses pelo sentimento de desconfor-
to, de constrangimento, aborrecimento e humilhação decorrentes do 
extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da República - in-
cisos V e X do artigo 5º, no que se sobrepõe a tratados e convenções 
ratificados pelo Brasil.
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rE 543943 / Pr - PArANá
Tema:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ISENÇÃO TRIBUTÁRIA Em FACE 

DA REALIzAÇÃO DO ACORDO INTERNACIONAL RATIFICADO 
PELO CONGRESSO NACIONAL

Julgamento: 11/04/2008
Publicação: 28/04/2008
Despacho  (decisão monocrática): Os tratados e as convenções internacionais 

ratificados pelo Congresso Nacional passam a ser também normas de 
direito interno e podem revogar ou modificar a legislação tributária 
interna. [...] não vislumbro qualquer eiva de inconstitucionalidade 
na outorga de isenção de tributo municipal (ISS, no caso) prevista 
no Acordo para Isenção de Impostos Relativos à Implementação do 
Projeto do Gasoduto Brasil-Bolívia. Com efeito, tenho para mim 
que o preceito normativo inscrito no art. 151, III, da vigente Consti-
tuição há de ser interpretado na perspectiva do modelo institucional 
que caracteriza o Estado Federal brasileiro. [...] O federalismo brasi-
leiro é tal que centraliza na União a condução das políticas mais im-
portantes, mormente no plano externo. Quem tem os fins deve ter os 
meios. No âmbito da Organização Internacional do Comércio ou do 
mercosul, a previsão, em tratado multilateral, de isenção de produto 
ou serviço, vale juridicamente. Caso contrário, seria a inabilitação 
da União para as políticas de harmonização tributária, justamente 
ele que detém a representação da República Federativa do Brasil, 
embora sejam o ICmS e o ISS impostos de competência estadual 
e municipal.- Daí o inteiro acerto da tese daqueles que sustentam, 
com apoio em autorizado magistério doutrinário, que a Constituição 
da República não impede que o Estado Federal brasileiro (expres-
são da comunidade jurídica total) conceda, em sede convencional, 
mediante tratado internacional, isenção em tema de impostos sujei-
tos à competência dos Estados-membros e/ou dos municípios, pois, 
consoante já se decidiu na ADI 1.600/DF, no voto então proferido 
pelo eminente ministro NELSON JOBIm, - O âmbito de aplicação 
do art. 151, da CF, em todos os seus incisos, é o das relações das 
entidades federadas, entre si. Não tem por objeto a União Federal 
quando esta se apresenta como a República Federativa do Brasil, 
na ordem externa”.
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8. AGrAvO rEGIMENTAL NO AGrAvO DE INSTrUMENTO

AI 223336 Agr / rJ - rIO DE JANEIrO
Tema:  DIREITO TRIBUTÁRIO - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA DE 1988 DO ACORDO GERAL DE TARIFAS E COmÉR-
CIO.

Julgamento: 21/10/2008
Publicação: 28/11/2008
Ementa:  Agravo regimental. ICmS. Acordo geral de tarifas e comércio - GATT. 

Recepção pela Constituição Federal de 1988. Competência do chefe de 
estado para firmar tratados internacionais. Isenção heterônoma. Não-
ocorrência. A decisão agravada está em conformidade com o entendimen-
to firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 229.096 (rel. 
orig. min. Ilmar Galvão, rel. p/ acórdão min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ de 
11.04.2008), no qual foi dado provimento a recurso extraordinário inter-
posto contra acórdão que entendera não-recepcionada pela Constituição 
federal de 1988 a isenção de ICmS relativa à mercadoria importada de 
país signatário do GATT, quando isento o similar nacional. Entendeu a 
Corte que a limitação prevista no art. 151, III, da Constituição (isenção 
heterônoma) não se aplica às hipóteses em que a União atua como sujeito 
de direito na ordem internacional. Agravo regimental a que se nega pro-
vimento

9. AçãO DIrETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

ADI 3937 / SP - SãO PAULO 
Tema: mEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONA-
LIDADE Julgamento: 04/06/2008
Publicação: 10/10/2008
Ementa:  Competência normativa - Comércio. Na dicção da ilustrada maioria, em 

relação à qual guardo reservas, não há relevância em pedido de concessão 
de liminar, formulado em ação direta de inconstitucionalidade, visando 
à suspensão de lei local vedadora do comércio de certo produto, em que 
pese à existência de legislação federal viabilizando-o.

ADI 2649 / DF - DISTrITO FEDErAL 
Tema: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Julgamento: 08/05/2008
Publicação: 17-10-2008
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Ementa:  Ação direta de inconstitucionalidade: associação brasileira das empresas 
de transporte rodoviário intermunicipal, interestadual e internacional de 
passageiros - abrati. Constitucionalidade da Lei n. 8.899, de 29 de junho 
de 1994, que concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência. 
Alegação de afronta aos princípios da ordem econômica, da isonomia, da 
livre iniciativa e do direito de propriedade, além de ausência de indicação 
de fonte de custeio (arts. 1º, inc. IV, 5º, inc. XXII, e 170 da constituição 
da república): Improcedência.
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1. SENTENçA ESTrANGEIrA

SEC 2259 / CA (2007/0065804-5)
Tema: homologação de sentença estrangeira
Data do Julgamento: 04 de junho de 2008
Data da Publicação: 30 de junho de 2008
Ementa: Sentença estrangeira. Divórcio. homologação.

SEC 113 / DF (2005/0077080-3)
Tema: homologação de sentença estrangeira
Data do Julgamento: 18 de junho de 2008
Data da Publicação: 04 de agosto de 2008
Ementa: Sentença estrangeira. homologação. Divórcio. Citação inválida.

SEC 1302 / Kr (2005/0158546-1)
Tema: homologação de sentença arbitral estrangeira
Data do Julgamento: 18 de junho de 2008
Data da Publicação: 06 de outubro de 2008
Ementa:  Sentença estrangeira. Pedido de homologação. Legitimidade. Requisi-

tos preenchidos.

SEC 2227 / PT (2007/0252487-8)
Tema: homologação de sentença estrangeira
Data do Julgamento: 30 de junho de 2008
Data da Publicação: 18 de setembro de 2008
Ementa: homologação de sentença estrangeira - sentença em ação de alimentos.

2. rECUrSO ESPECIAL

rEsp 885674 / rJ (2006/0210199-4)
Tema: Importação de mercadorias por meio de carta de crédito documentário
Data do Julgamento: 07 de fevereiro de 2008
Data da Publicação: 05 de março de 2008
Ementa:  Comercial. Recurso especial. Operação de importação de mercadorias. 

Carta de crédito documentário. Análise das regras específicas relacio-
nadas a tal forma de crédito. ‘Brochura 500’ da câmara de comércio 
internacional. Limitação da responsabilidade do banco confirmador à 
análise formal dos documentos requeridos para o pagamento ao ex-
portador. Prevalência da interpretação que confere maior segurança às 
operações internacionais.
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rEsp 906318 / rS (2006/0264511-6)
Tema: Revalidação de diploma expedido por universidade estrangeira
Data do Julgamento: 19 de fevereiro de 2008
Data da Publicação: 27 de março de 2008
Ementa:  Curso superior realizado no paraguai. Acordo bilateral de cooperação. 

Obediência aos arts. 48, § 2º, da lei nº 9.394/96 e 1º da resolução cne/
ces nº 01/2002. Necessidade de revalidação. Expedição do diploma após 
a vigência da convenção regional sobre o reconhecimento de estudos, 
títulos e diplomas de ensino superior na américa latina e no caribe.

rEsp 926089 / rJ (2007/0032909-1)
Tema: Isenção de ICMS nas importações de bacalhau de país signatário do 
GATT
Data do Julgamento: 21 de fevereiro de 2008
Data da Publicação: 05 de março de 2008
Ementa:  Processual civil e tributário. Recurso especial. Violação do art. 535, II, 

do cpc não-configurada. Icms. Bacalhau importado de páis signatário do 
gatt. Exigência de apresentação de documento comprobatório de paga-
mento do imposto ou isenção quando do desembaraço aduaneiro. Incom-
patibilidade.

rEsp 757007 / SC (2005/0093857-2)
Tema: Crédito-prêmio de IPI em operações de exportação
Data do Julgamento: 11 de março de 2008
Data da Publicação: 26 de março de 2008
Ementa:  Tributário – ipi – crédito-prêmio – extinção em 4.10.1990 - pacificação 

de entendimento – eresp 738.689/pr – prescrição qüinqüenal.

rEsp 968842 / rS (2007/0164657-7)
Tema: Fato gerador da importação de mercadorias
Data do Julgamento: 11 de março de 2008
Data da Publicação: 14 de abril de 2008
Ementa: Tributário. Importação. Desembaraço aduaneiro.

rEsp 759190 / MT (2005/0098075-1)
Tema: Incidência de ICmS sobre a exportação de produtos semi-elaborados
Data do Julgamento: 11 de março de 2008
Data da Publicação: 23 de abril de 2008
Ementa:  Tributário. Embargos à execução fiscal. Icms. Redação original do artigo 

155, § 2º, X, “a”, da cf/88. Imunidade. Exportação de produtos indus-
trializados. Incidência do icms nas operações de exportação de produtos 
semi-elaborados assim definidos pela lc 65/91. Elaboração da lista atribu-
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ída ao confaz. Convênios icms 15/91 e 56/93. Fatos imponíveis ocorridos 
antes da exclusão dos produtos corned beef, roast beef e carne cozida 
congelada da lista dos semi-elaborados. Reclamação administrativa (lc 
65/91, artigo 2º, § 1º). Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 
Efeito ex tunc da exclusão.

rEsp 895061 / SP (2006/0229640-6)
Tema: Incidência de ICmS em importação de aeronave por meio de contrato de 
arrendamento mercantil
Data do Julgamento: 11 de março de 2008
Data da Publicação: 24 de abril de 2008
Ementa:  Tributário. Recurso especial. Icms. Importação de aeronave mediante 

contrato de arrendamento mercantil (leasing). Novel jurisprudência do 
supremo tribunal federal. Interpretação do artigo 155, inciso IX, § 2.º, 
alínea “a”, da constituição federal de 1988. Artigo 3.º, VIII, da lei com-
plementar 87/96.

rEsp 761011 / MT (2005/0102316-7)
Tema: Isenção de ICmS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exporta-
ção
Data do Julgamento: 18 de março de 2008
Data da Publicação: 28 de abril de 2008
Ementa:  Recurso especial. Processual civil. Tributário. Isenção de icms sobre 

o transporte de mercadorias destinadas à exportação. Reexame neces-
sário. Apelação apenas do estado. Acórdão que agravou, em parte, a 
condenação da fazenda pública. Reformatio in pejus. Vedação. Súmula 
45/stj. Recurso provido.

rEsp 886379 / rS (2006/0190739-3)
Tema: Citação de estrangeiro por carta rogatória
Data do Julgamento: 18 de março de 2008
Data da Publicação: 18 de agosto de 2008
Ementa:  Processual penal. Recurso especial. Art. 316 do cp. Impossibilidade de 

exame de matéria constitucional e direito alienígena. Dissídio jurispru-
dencial não demonstrado. Inquirição de testemunhas em estado estran-
geiro. Carta rogatória. Procedimento. Legalidade.

rEsp 710949 / Pr (2004/0178135-5)
Tema: Necessidade de apresentação de certidão negativa de débito para desemba-
raço aduaneiro da mercadoria importada
Data do Julgamento: 25 de março de 2008
Data da Publicação: 17 de abril de 2008
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Ementa:  Tributário. Processual civil. Recurso especial. Ausência de prequestio-
namento. Importação de mercadoria por empresa vinculada ao programa 
befiex. Desembaraço aduaneiro. Apresentação de certidão negativa de 
débito. Art. 60, da lei nº 9.069/95. Desnecessidade.

rEsp 853040 / MT (2006/0114820-2)
Tema: Incidência de ICmS sobre a exportação de produtos industrializados semi-
elaborados ou serviços
Data do Julgamento: 1º de abril de 2008
Data da Publicação: 02 de junho de 2008
Ementa:  Processual civil. Tributário. Icms. Regime especial de exportação. Res-

trição de benefício de não incidência assegurado por lei complementar. 
Portaria n.º 075 - sefaz-mt. Afronta ao princípio da hierarquia das leis.

rEsp 970113 / rS (2007/0173054-1)
Tema: Revalidação de diploma expedido por universidade estrangeira
Data do Julgamento: 1º de abril de 2008
Data da Publicação: 19 de dezembro de 2008
Ementa:   Administrativo. Ensino superior. Diploma expedido por universida-

de estrangeira. Revalidação. Necessidade de procedimento. Decreto 
75.105/74. Direito adquirido. Inexistência.

rEsp 1008899 / SC (2007/0275199-2)
Tema: Revalidação de diploma obtido no exterior
Data do Julgamento: 08 de abril de 2008
Data da Publicação: 24 de abril de 2008
Ementa:  Administrativo. Recurso especial. Ensino superior. Revalidação de di-

ploma. Cuba.

rEsp 655436 / MT (2004/0050898-7)
Tema: Compra e venda de safra futura. Dólar americano como fator de atualiza-
ção.
Data do Julgamento: 08 de abril de 2008
Data da Publicação: 28 de abril de 2008
Ementa:  Direito civil. Compra e venda de safra futura. Contrato-tipo. Código de 

defesa do consumidor. Potencial consumidor. Inaplicável. Onerosida-
de excessiva. Não-configurada. Dólar americano. Fator de atualização. 
Cláusula penal. Redução. Súmula n. 7/stj.

rEsp 806427 / SP (2005/0215086-2)
Tema:  Isenção de IPI e Imposto de Importação. mercadorias importadas transpor-

tadas por embarcação de bandeira brasileira

Anexos.indd   191 18/06/2009   21:09:54



192 IV ANUÁRIO BRASILEIRO DE DIREITO INTERNACIONAL | V. 2

Data do Julgamento: 22 de abril de 2008
Data da Publicação: 07 de maio de 2008
Ementa:  Recurso especial. Tributário. Ipi. Isenção. II. Aplicação de alíquota zero. 

Importação de bens destinados ao ativo fixo da empresa. Decreto-lei 
666/69. Necessidade de transporte por meio de embarcação de bandeira 
brasileira. Precedentes. Recurso provido.

rEsp 1002069 / CE (2007/0257468-4)
Tema: Tributação sobre o desembaraço de mercadoria importada de país integran-
te do mercosul
Data do Julgamento: 22 de abril de 2008
Data da Publicação: 08 de maio de 2008
Ementa:  Processual civil e tributário. Preliminar. Art. 535 do cpc. matéria consti-

tucional. Pis-importação e cofins-importação. Exigência. Art. 7º do trata-
do de assunção (mercosul).

rEsp 797989 / SC (2005/0190305-7)
Tema: Violação de direitos fundamentais. Tortura de cidadão brasileiro.
Data do Julgamento: 22 de abril de 2008
Data da Publicação: 15 de maio de 2008
Ementa:  Administrativo, civil e processo civil – responsabilidade civil do estado 

– alegada violação dos arts. 535, II; 515, § 3º; 165, 333 e 458, II, todos 
do cpc, bem como dos arts. 93, IX, e 5º, IV, da cf – “causa madura” para 
o julgamento da apelação – ausência de supressão de instância – acórdão 
que encampa, ipsis literis, o parecer do ministério público – possibilida-
de, no caso – nulidade do acórdão por falta de fundamentação para a con-
figuração dos pressupostos da responsabilidade objetiva da união e res-
ponsabilidade solidária do estado de santa catarina – prescrição – decreto 
n. 20.910/32 – discussão sobre prescrição de pretensão de compensação 
por violação de direitos fundamentais – tortura de cidadão brasileiro de 
ascendência alemã por “policiais da farda amarela” durante a segunda 
guerra mundial, em 1942 – responsabilidade do estado pelas persegui-
ções políticas, prisões, tortura, loucura e suicídio do cidadão, em decor-
rência de tais atos – recurso especial adesivo dos particulares – pretensão 
de valoração do arbitramento dos danos morais acima do arbitrado na 
segunda instância (r$ 500.000,00).

rEsp 964151 / Pr (2007/0146159-1)
Tema: Fato gerador do Imposto de Exportação
Data do Julgamento: 22 de abril de 2008
Data da Publicação: 21 de maio de 2008
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Ementa:  Tributário. Recurso especial. Imposto de exportação. Fato gerador. Açú-
car. Registro da venda no siscomex posterior à vigência da mp n. 655/94 
e da resolução do bacen n. 2.112/94. majoração da alíquota. Legalidade.

rEsp 859119 / SP (2006/0121584-5)
Tema: Apresentação de certidão negativa de débito para concessão do drawback.
Data do Julgamento: 06 de maio de 2008.
Data da Publicação: 20 de maio de 2008.
Ementa: Tributário – importação – desembaraço aduaneiro – “drawback”.

rEsp 1026733 / SP (2008/0025093-4)
Tema:  Aplicação de pena de perdimento na hipótese de ausência de indicação do 

país de origem na mercadoria importada
Data do Julgamento: 13 de maio de 2008
Data da Publicação: 16 de junho de 2008
Ementa:  Processual civil. Administrativo. Direito aduaneiro. mercadoria im-

portada. Rótulo em português. Ausência de indicação do país de ori-
gem. Pena de perdimento. Lei nº 4.502/64. Reexame de matéria pro-
batória. Súmula 07/stj.

rEsp 1015840 / MG (2007/0295730-2)
Tema: Incidência de ICmS sobre a exportação de produtos semi-elaborados
Data do Julgamento: 13 de maio de 2008
Data da Publicação: 26 de junho de 2008
Ementa:  Processual civil e tributário. Tese de violação do art. 535 do cpc repeli-

da. Embargos à execução. Produtos industrializados. Exportação. Ação 
declaratória transitada em julgado. Reconhecimento da não-incidência 
do icms nos casos em que os produtos são caracterizados como semi-
elaborados. Vigência da lc n. 65/91. Acolhimento da coisa julgada.

rEsp 1050408 / Pr (2008/0086801-3).
Tema: Incidência de IPI na importação ilícita
Data do Julgamento: 20 de maio de 2008
Data da Publicação: 02 de junho de 2008
Ementa:  Processual civil – ausência de violação do art. 535 do cpc – ausência de 

prequestionamento – súmula 211/stj – tributário – importação de veículos 
usados suportada por decisão judicial posteriormente cassada – operação 
ilícita – exigibilidade de ipi – aplicação da pena de perdimento – cumu-
lação – possibilidade – exegese do art. 118 do ctn.
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rEsp 676994 / rS (2004/0135086-6)
Tema:  Restituição de ICmS em operação de exportação de mercadoria cujo valor 

é fixado de acordo com cotações de bolsas internacionais
Data do Julgamento: 20 de maio de 2008
Data da Publicação: 05 de junho de 2008
Ementa:  Tributário. Processual civil. Prescrição. Demora na citação. Reexa-

me de matéria fático-probatória. Súmula 7/stj. Icms. Exportação. 
Preço dos produtos fixados de acordo com cotações de bolsas in-
ternacionais. Art. 166 do ctn. Lei complementar nº 65/91. Compe-
tência do confaz para elaboração e atualização da lista de produtos 
industrializados semi-elaborados. Critérios estabelecidos no art. 1º 
da lei complementar nº 65/91.

rEsp 1038565 / MG (2008/0052235-6)
Tema: Cobrança de ICmS sobre a importação de mercadorias
Data do Julgamento: 20 de maio de 2008
Data da Publicação: 19 de junho de 2008
Ementa: Tributário. Recurso especial. Icms. Importação.

rEsp 1010151 / rS (2007/0280877-4)
Tema: Compensação de tributos incidentes na importação
Data do Julgamento: 20 de maio de 2008
Data da Publicação: 25 de junho de 2008
Ementa:  mandado de segurança. Tributário. Compensação. Tributos devidos 

na declaração de importação. Ipi, pis e cofins. Ausência de créditos 
constituídos. Impossibilidade. Vedação do artigo 74, § 3º, II e § 12, I, 
da lei 9.430/96. Inaplicabilidade do artigo 66 da lei 8.383/91. Recurso 
especial não-provido.

rEsp 1029682 / SP (2008/0027369-1).
Tema:  Alíquota do IPI sobre bens importados do exterior para a composição do 

ativo fixo de empresas
Data do Julgamento: 27 de maio de 2008
Data da Publicação: 23 de junho de 2008
Ementa: Tributário. Isenção. Revogação. Art. 1º da lei n. 8.032/90.

rEsp 882785 / rS (2006/0190616-8)
Tema: Dupla tributação.
Data do Julgamento: 27 de maio de 2008
Data da Publicação: 13 de fevereiro de 2009
Ementa:  Processual civil e tributário. Ofensa ao art. 535 do cpc. Não configura-

da. Imposto de renda. Art. 8º da lei 7.713/1988. Rendimentos tributados 
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na fonte situada no exterior. Dupla tributação. Impossibilidade. Decreto 
61.899/1967. Convenção internacional. Técnico de futebol. Participante 
de diversão pública. Caracterização.

rEsp 677979 / MT (2004/0093665-0)
Tema: Não-incidência de ICmS sobre a exportação de produtos primários e indus-
trializados semi-elaborados
Data do Julgamento: 03 de junho de 2008
Data da Publicação: 09 de junho de 2008
Ementa:  Tributário. Icms. Lc 87/96. Não-incidência na exportação de merca-

dorias. Limitações impostas por portaria do estado do mato grosso. 
Ilegalidade.

rEsp 1033770 / SP (2008/0038217-9)
Tema:  Isenção da Taxa de Melhoramento dos Portos (TMP) para mercadorias im-

portadas sob o regime draw-back
Data do Julgamento: 03 de junho de 2008
Data da Publicação: 23 de junho de 2008
Ementa:  Tributário. Taxa de melhoramento dos portos. Regime draw-back. Impor-

tação. Isenção.

rEsp 981321 / Pr (2007/0201300-0)
Tema:  Recolhimento prévio do ICMS como condição para o desembaraço adua-

neiro de mercadoria importada
Data do Julgamento: 17 de junho de 2008
Data da Publicação: 15 de setembro de 2008
Ementa:  Tributário. mercadoria importada. Icms. momento do fato gerador. Arti-

go 155, § 2º, IX, “a”, da cf/88. Artigo 34, § 3º, do adct. Convênio 66/88. 
Acórdão recorrido fundado em matéria exclusivamente infraconstitucio-
nal. Entendimento do stf consolidado na súmula nº 661. Incidência da 
súmula n.º 577/stf limitada aos fatos geradores anteriores à constituição 
federal de 1988.

rEsp 848424/rJ (2006/0108925-2)
Tema: Contrato em moeda estrangeira. Autor residente fora do Brasil
Data do Julgamento: 07 de agosto de 2008
Data da Publicação: 18 de agosto de 2008
Ementa:  Civil. Autor residente fora do brasil. Caução. Dispensa expressa. Ausên-

cia de recurso. Preclusão temporal. Ocorrência. Contrato em moeda es-
trangeira. Variação cambial.
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rEsp 1059041/ rS (2008/0107252-2)
Tema:  Base de cálculo para PIS e COFINS incidentes sobre as receitas decorrentes 

de operações realizadas na venda de produtos para o exterior
Data do Julgamento: 07 de agosto de 2008
Data da Publicação: 04 de setembro de 2008
Ementa:  Recurso especial. Pis e cofins. Base de cálculo. Exportação. Receitas 

financeiras decorrentes das variações cambiais positivas. Não-incidência. 
Regras de isenção e de imunidade.

rEsp 908439/ PE (2006/0268414-2)
Tema: Isenção de ICMS nas importações de bacalhau de país signatário do 
GATT
Data do Julgamento: 12 de agosto de 2008
Data da Publicação: 15 de setembro de 2008
Ementa:   Tributário. Embargos de divergência. Recurso especial. Icms. Bacalhau 

importado de país signatário do gatt. Isenção. Convênio interestadual 
60/91, expirado em 30.04.1999. Súmula 71/stj. Produção de efeitos até 
30.04.1999.

rEsp 625691/ SP (2004/0014115-0)
Tema: Isenção de ICMS nas importações de bacalhau de país signatário do 
GATT
Data do Julgamento: 19 de agosto de 2008
Data da Publicação: 03 de setembro de 2008
Ementa: Tributário. Icms. Importação de bacalhau. Gatt. Isenção. Art. 535 do 
cpc.

rEsp 804306/ SP (2005/0207126-3)
Tema:  Contrato internacional de distribuição de produtos. Execução contratual em 

território brasileiro
Data do Julgamento: 19 de agosto de 2008
Data da Publicação: 03 de setembro de 2008
Ementa:  Processo civil. Competência internacional. Contrato de distribuição no 

brasil de produtos fabricados por empresa sediada no reino unido. Impro-
priedade do termo “leis do reino unido”. Execução de sentença brasileira 
no exterior. Temas não prequestionados. Súmulas 282 e 356 do stf. Exe-
cução contratual essencialmente em território brasileiro. Competência 
concorrente da justiça brasileira. Art. 88, inc. II, do cpc. Precedentes. 

rEsp 668462 / rJ (2004/0089926-0)
Tema:  Acordo de Complementação Econômica. Emissão do Certificado de Ori-

gem da mercadoria
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Data do Julgamento: 21 de agosto de 2008
Data da Publicação: 12 de setembro de 2008
Ementa:  Administrativo e tributário – desembaraço aduaneiro – imposto de im-

portação – redução de alíquota – acordo firmado entre brasil e argentina 
– certificado de origem expedido após o embarque da mercadoria – irre-
gularidade sanada – segurança mantida.

rEsp 897121 / SP (2006/0221506-7)
Tema:  Isenção de ICMS nas importações de bacalhau de país signatário do 

GATT
Data do Julgamento: 21 de agosto de 2008
Data da Publicação: 22 de setembro de 2008
Ementa:   Tributário. Embargos de divergência. Recurso especial. Icms. Bacalhau 

importado de país signatário do GATT. Isenção. Convênio interestadual 
60/91, expirado em 30.04.1999. Súmula 71/STJ. Produção de efeitos até 
30.04.1999. Ausência de direito líquido e certo. Art;. 1º da lei 1.533/51. 
Ausência de prequestionamento. Súmulas n.º 282 e 356 do STF.

rEsp 897737 / rJ (2006/0236450-5)
Tema: Isenção de ICMS nas importações de bacalhau de país signatário do 
GATT
Data do Julgamento: 02 de setembro de 2008
Data da Publicação: 13 de outubro de 2008
Ementa:  Tributário - ICMS - bacalhau - importação de país signatário do GATT - 

isenção concedida pelo convênio ICmS 60/91 - revogação em 30.04.99 
- precedentes STJ.

rEsp 954877/ SC (2007/0092650-3)
Tema: Sequestro internacional de crianças
Data do Julgamento: 04 de setembro de 2008
Data da Publicação: 18 de setembro de 2008
Ementa:  Convenção de Haia sobre “aspectos civis do seqüestro internacional de 

crianças”. Cooperação jurídica. Busca e apreensão de menores. Repa-
triação. Mãe brasileira. Pai chileno. Pedido julgado improcedente pelas 
instâncias ordinárias. Recurso especial improvido.

rEsp 998605/ rS (2007/0247390-8)
Tema: Revalidação de diploma expedido por universidade estrangeira
Data do Julgamento: 04 de setembro de 2008
Data da Publicação: 09 de outubro de 2008
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Ementa:  Administrativo. Ensino. Diplomada em medicina em cuba. Revalidação 
do diploma. Fixação de competência da universidade brasileira. Domicí-
lio do interessado. Irrelevância. Litigância de má-fé não configurada.

rEsp 933777/ Pr (2007/0051541-3)
Tema: Revalidação de diploma expedido por universidade estrangeira
Data do Julgamento: 23 de setembro de 2008
Data da Publicação: 08 de outubro de 2008
Ementa:  Processual civil. Recurso especial. Curso superior realizado no Paraguai. 

Reconhecimento de diploma. Acordo bilateral de cooperação. Art. 48, 
§ 2º, da lei n. 9.394/96. Resolução cne/ces n. 01/2002. Conceito de “lei 
federal” para fins do art. 105, III, da crfb. Revalidação de diploma. Ne-
cessidade de procedimento. Recurso improvido.

rEsp 939880/ rS (2007/0071875-0)
Tema: Registro de diploma expedido por universidade estrangeira
Data do Julgamento: 23 de setembro de 2008
Data da Publicação: 29 de outubro de 2008
Ementa:  Direito internacional e administrativo. Curso superior. Diploma obtido no 

exterior. Registro em universidade brasileira. Convenção regional sobre 
o reconhecimento de estudos, títulos e diplomas de ensino superior na 
América Latina e Caribe. Vigência. Não-revogação. mudança de enten-
dimento jurisprudencial. Violação não caracterizada.

3. rECUrSO OrDINárIO

rO 66 / rJ (2008/0042275-3)
Tema: Imunidade de jurisdição em ação ajuizada contra Estado estrangeiro
Data do Julgamento: 15 de abril de 2008
Data da Publicação: 19 de maio de 2008
Ementa:  Direito internacional. Ação de indenização. Vítima de ato de guerra. Es-

tado estrangeiro. Imunidade absoluta.

rO 64 / SP (2008/0003366-4)
Tema: Imunidade de jurisdição em ação ajuizada contra Estado estrangeiro
Data do Julgamento: 13 de maio de 2008
Data da Publicação: 23 de junho de 2008
Ementa:  Direito processual e direito internacional. Propositura, por francês naturali-

zado brasileiro, de ação em face da república federal da Alemanha visando 
a receber indenização pelos danos sofridos por ele e por sua família, de 
etnia judaica, durante a ocupação do território francês na a segunda guer-
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ra mundial. Sentença do juízo de primeiro grau que extinguira o processo 
por ser, a autoridade judiciária brasileira, internacionalmente incompetente 
para o julgamento da causa. Reforma da sentença recorrida.

rO 70 / rS (2008/0056392-3)
Tema: Imunidade de jurisdição em ação ajuizada contra Estado estrangeiro
Data do Julgamento: 27 de maio de 2008
Data da Publicação: 23 de junho de 2008
Ementa:  Direito processual e direito internacional. Propositura, por brasileiro, de 

ação em face do estado da Nova Zelândia visando a receber indenização 
por danos morais e materiais, decorrentes da proibição de entrada naque-
le país, apesar da anterior concessão de visto de turismo. Sentença que 
extinguiu o processo, por inépcia da inicial. Possibilidade de citação do 
estado estrangeiro.

rO 69 / rS (2008/0056421-3)
Tema: Imunidade de jurisdição em ação ajuizada contra Estado estrangeiro
Data do Julgamento: 10 de junho de 2008
Data da Publicação: 23 de junho de 2008
Ementa:  Ação indenizatória de danos patrimoniais e morais. Direito internacional 

público. Imunidade de jurisdição. Turista brasileiro. Ingresso em país es-
trangeiro. Impossibilidade. Deportação.

rO 62 / rJ (2007/0298768-1)
Tema: Imunidade de jurisdição em ação ajuizada contra Estado estrangeiro
Data do Julgamento: 24 de junho de 2008
Data da Publicação: 03 de novembro de 2008
Ementa: Processo civil. Imunidade de jurisdição. Ação contra estado estrangeiro.

4. EMBArGOS DE DECLArAçãO

EDcl no rEsp 615447 / PE (2003/0216026-7)
Tema: Isenção de ICMS nas importações de bacalhau de país signatário do 
GATT
Data do Julgamento: 18 de março de 2008
Data da Publicação: 1º de abril de 2008
Ementa:  Processual civil e tributário. Icms. Bacalhau. Importação. Países signatá-

rios do GATT. matéria de defesa constante das contra-razões. Omissão. 
Efeitos infringentes.
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EDcl no rO 43 / rJ (2005/0066435-7)
Tema: Imunidade de jurisdição e tributária em ação contra Estado estrangeiro
Data do Julgamento: 25 de março de 2008
Data da Publicação: 14 de abril de 2008
Ementa:  Processual civil. Tributário. Embargos de declaração. Art. 535 do CPC. 

Recurso ordinário execução fiscal. Estado estrangeiro. Taxas de limpeza 
e iluminação pública. Imunidade fiscal. Imunidade de jurisdição. Con-
venções de Viena, de 1961 e 1963.

EDcl no rEsp 297438/ rJ (2000/0143729-1)
Tema: Isenção de ICMS nas importações de bacalhau de país signatário do 
GATT
Data do Julgamento: 07 de agosto de 2008
Data da Publicação: 1º de outubro de 2008
Ementa:  Processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Icms. 

Bacalhau importado de país signatário do GATT. Isenção. Convênio in-
terestadual 60/91, expirado em 30.04.1999. Súmula 71/STJ. Produção de 
efeitos até 30.04.1999.

EDcl no rEsp 81222/ SP (2007/0081492-0)
Tema: Apreensão de passaportes
Data do Julgamento: 12 de agosto de 2008
Data da Publicação: 08 de setembro de 2008
Ementa:  Embargos de declaração no habeas corpus. Passaportes apreendidos do 

réu, sua esposa e filhos. Pena inteiramente cumprida. Ausência de de-
monstração da necessidade ou interesse do acautelamento dos documen-
tos para o processo. Constrangimento ilegal evidenciado e sanado no 
acórdão embargado. Pedido para pronunciamento acerca de outros docu-
mentos pessoais. Questão insuscetível de exame na via do writ.

EDcl no rEsp 1005205 /rS (2007/0264500-7)
Tema: Registro de diploma expedido por universidade estrangeira
Data do Julgamento: 23 de setembro de 2008
Data da Publicação: 16 de outubro de 2008
Ementa:  Processual civil. Administrativo. Ensino superior. Diploma de médico 

expedido por universidade cubana. Registro independentemente de reva-
lidação. Fixação de competência da universidade brasileira. Domicílio do 
interessado. Irrelevância. Aplicação do art. 100, IV, “b”, do cpc.

Anexos.indd   200 18/06/2009   21:09:54



Anexo II - Jurisprudência relativa ao Direito Internacional no Superior 
Tribunal de Justiça – STJ

201

5. AGrAvO rEGIMENTAL

Agrg no Ag 843333 / SP (2006/0271572-8)
Tema: Cobrança de ICmS sobre a importação de aeronaves
Data do Julgamento: 07 de fevereiro de 2008
Data da Publicação: 05 de março de 2009
Ementa:  Processual civil e tributário. Agravo regimental. Icms. Importação. Lea-

sing. Aeronaves, equipamentos e peças. Aquisição por empresa de trans-
porte aéreo. Precedentes do stf. Não-incidência.

Agrg no Agrg no Ag 850340 / AM (2006/0273207-0)
Tema: Tráfico internacional de drogas
Data do Julgamento: 12 de fevereiro de 2008
Data da Publicação: 03 de março de 2008
Ementa:  Penal. Agravo regimental no agravo de instrumento. Tráfico internacional 

de substância entorpecente. Arts. 12 c/c 18, I, da lei nº 6.368/76. Reexa-
me de matéria fática. Impossibilidade. Súmula 7/stj. Desprovimento.

Agrg no Ag 826805 / MG (2006/0235156-4)
Tema: Cobrança de ICmS sobre a importação de mercadorias
Data do Julgamento: 21 de fevereiro de 2008
Data da Publicação: 19 de dezembro de 2008
Ementa:  Tributário. Lei complementar 87/96. Icms. Importação de mercadorias. 

Sujeito ativo. Estado no qual está localizada a sede do estabelecimento do 
importador. Reexame de prova. Impossibilidade. Súmula 7/stj.

Agrg no Ag 825553 / MG (2006/0188707-9)
Tema: Cobrança de ICmS sobre a importação de mercadorias
Data do Julgamento: 21 de fevereiro de 2008
Data da Publicação: 04 de março de 2009
Ementa:   Processual civil e tributário. Reexame do conjunto fático-probatório. 

Impossibilidade. Súmula 7/stj. Icms. Importação de mercadorias. Sujei-
to ativo. Estado no qual está localizada a sede do estabelecimento do 
importador.

Agrg no rEsp 828267 / PE (2006/0034581-2)
Tema: Isenção de ICMS nas importações de bacalhau de país signatário do 
GATT
Data do Julgamento: 04 de março de 2008
Data da Publicação: 17 de março de 2008
Ementa:  Tributário. Icms. Bacalhau. Importação. Países signatários do gatt. Sú-

mula 71/stj.
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Agrg no rEsp 931366 / rJ (2007/0046913-7)
Tema: Restrição ao exercício da atividade de piloto profissional em vôos domés-
ticos
Data do Julgamento: 11 de março de 2008
Data da Publicação: 26 de março de 2008
Ementa:  Administrativo - agravo interno - recurso especial - exercício profissio-

nal - limite de idade - sexagenários - piloto de linha aérea - convenção 
internacional de chicago - precedente.

Agrg nos EDcl no rEsp 733152 / ES (2005/0042436-7)
Tema: Crédito presumido de IPI em operações de exportação
Data do Julgamento: 11 de março de 2008
Data da Publicação: 07 de abril de 2008
Ementa:  Processual civil. Agravo regimental nos embargos de declaração no 

recurso especial. Acórdão recorrido. Inexistência de omissão. Tribu-
tário. Quota de contribuição sobre operações de exportação de café. 
Repetição. Prescrição.

Agrg nos EDcl na Cr 2894 / MX (2007/0265120-3)
Tema: Exequatur de pedido rogatório de inscrição de adjudicação de bem imóvel 
situado em território brasileiro
Data do Julgamento: 13 de março de 2008
Data da Publicação: 03 de abril de 2008
Ementa:  Carta rogatória. Agravo regimental. Adjucação de bem imóvel. Art. 89 do 

cpc. hipótese de competência exclusiva da justiça brasileira.

Agrg na Cr 2807 / MX (2007/0219140-2)
Tema: Citação por Carta Rogatória
Data do Julgamento: 13 de março de 2008
Data da Publicação: 03 de abril de 2008
Ementa:  Carta rogatória. Agravo regimental. Diligência rogada. Citação. Prejuízo 

à defesa. Ofensa à ordem pública e à soberania nacional. Inocorrência.

Agrg no rEsp 1001871 / PE (2007/0255368-1)
Tema: Isenção de ICMS nas importações de bacalhau de país signatário do 
GATT
Data do Julgamento: 18 de março de 2008
Data da Publicação: 02 de abril de 2008
Ementa: Processual civil e tributário. Icms. Bacalhau. Importação. Países signa-
tários do gatt.
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Agrg no rEsp 743862 / rS (2005/0065187-3)
Tema: Crédito-prêmio de IPI em operações de exportação
Data do Julgamento: 25 de março de 2008
Data da Publicação: 03 de abril de 2008
Ementa:  Tributário – ipi – crédito-prêmio – extinção em 4.10.1990 – pacificação 

de entendimento – eresp 738.689/pr – prescrição qüinqüenal – possibili-
dade de decretação de ofício da prescrição.

Agrg no HC 96275 / MA (2007/0292739-7)
Tema: Tráfico internacional de drogas
Data do Julgamento: 25 de março de 2008
Data da Publicação: 14 de abril de 2008
Ementa:  Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico internacional 

de drogas. Modus operandi que justifica a prisão cautelar. Garantia da ordem 
pública. Sentença condenatória que não a revogou. Inovação nos fundamen-
tos da prisão preventiva. Inocorrência. Negaram provimento ao agravo regi-
mental.

Agrg no Ag 928391 / SC (2007/0163487-6)
Tema: Não-incidência de ICmS na importação de equipamento
Data do Julgamento: 25 de março de 2008
Data da Publicação: 23 de abril de 2008
Ementa:  Tributário. Importação de equipamento. Sociedade civil. Prestação de ser-

viços médicos. Icms. Não-incidência. Agravo regimental a que se nega 
provimento.

Agrg nos ErEsp 705254 / Pr (2006/0108195-3)
Tema: Crédito-prêmio de IPI em operações de exportação
Data do Julgamento: 26 de março de 2008
Data da Publicação: 18 de abril de 2008
Ementa:  Tributário. agravo regimental. embargos de divergência em recurso es-

pecial. ipi. crédito-prêmio. decretos-leis 491/69, 1.724/79, 1.722/79, 
1.658/79 e 1.894/81. prescrição qüinqüenal. extinção do benefício. ju-
risprudência consolidada pela primeira seção. vigência do estímulo fiscal 
até 04 de outubro de 1990. ressalva do entendimento do relator.

Agrg no Ag 947875 / SP (2007/0199775-9)
Tema: Incidência de ICmS sobre a exportação de produtos semi-elaborados
Data do Julgamento: 03 de abril de 2008
Data da Publicação: 06 de fevereiro de 2009
Ementa:  Processual civil. Icms. Exportação. Produtos semi-elaborados. Atendi-

mento aos requisitos do art. 1º da lc 65/91. Reexame do conjunto fá-
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tico-probatório. Impossibilidade. Súmula 7/stj. Produto industrializado. 
Imunidade. Repetição do indébito. Autorização dos adquirentes. Atendi-
mento, em tese, ao disposto no art. 166 do ctn.

Agrg no rEsp 964833 / PE (2007/0148941-6)
Tema: Isenção de ICMS nas importações de bacalhau de país signatário do 
GATT
Data do Julgamento: 08 de abril de 2008
Data da Publicação: 28 de abril de 2008
Ementa:  Tributário. Agravo regimental no recurso especial. Icms. Bacalhau. País 

signatário do gatt. Importação realizada antes da revogação da isenção. 
Incidência da súmula n. 71/stj. Precedentes.

Agrg no rEsp 742847 / rJ (2005/0062670-9)
Tema: Fato gerador para o Imposto de Importação na hipótese de importação de 
mercadoria despachada para consumo
Data do Julgamento: 06 de maio de 2008
Data da Publicação: 19 de maio de 2008
Ementa:  Processual civil e tributário – agravo regimental – imposto de importação 

– fato gerador – art. 3º do decreto 1.391/95 – ausência de prequestiona-
mento: súmula 282/stf – arts. 72, 73 e 74 do decreto-lei 37/66 – termo de 
responsabilidade – declaração de trânsito aduaneiro - dta.

Agrg no rEsp 915441 / MS (2007/0005143-1)
Tema: Incidência de ICmS sobre a exportação de produtos semi-elaborados
Data do Julgamento: 13 de maio de 2008
Data da Publicação: 06 de fevereiro de 2008
Ementa:  Recurso especial. Embargos à execução fiscal. Incidência de icms. Mi-

nério de ferro destinado à exportação. Divergência jurisprudencial. Au-
sência de similitude fática entre os julgados confrontados. Não caracte-
rização como produto semi-elaborado. matéria-prima mineral. Produto 
industrializado. Lei complementar 65/91. Não preenchimento das hipó-
teses previstas nos incisos I, II e III. Não incidência do icms.

Agrg no rEsp 135314 / SP (1997/0039552-9).
Tema: Restrição do Banco do Brasil para a importação de mercadorias
Data do Julgamento: 15 de maio de 2008
Data da Publicação: 27 de maio de 2008
Ementa:  Tributário, constitucional e processual civil - portaria decex - acórdão re-

corrido com fundamento constitucional - recurso especial não-conhecido 
- agravo regimental - decisão mantida.
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Agrg no rEsp 996371 / SP (2007/0241454-6).
Tema: Não-incidência de ICmS na importação de bens em regime de “leasing”
Data do Julgamento: 20 de maio de 2008
Data da Publicação: 02 de junho de 2008
Ementa:  Processual civil e tributário – icms – importação por meio de arrenda-

mento mercantil – não-incidência do tributo – precedente da primeira 
seção – agravo regimental – fundamentos insuficientes para reformar a 
decisão agravada.

Agrg no Ag 996626 / BA (2007/0298246-5)
Tema: Incidência de ICmS sobre a exportação de produtos semi-elaborados
Data do Julgamento: 20 de maio de 2008
Data da Publicação: 12 de junho de 2008
Ementa:  Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual civil. Tributá-

rio. Icms. Produto semi-elaborado. Requisitos da lc 65/91. Não-preen-
chimento. Súmula 7/stj. Recurso incapaz de infirmar os fundamentos da 
decisão agravada. Agravo desprovido.

Agrg no rEsp 971792 / Pr (2007/0173084-4)
Tema: Revalidação de diploma expedido por universidade estrangeira
Data do Julgamento: 20 de maio de 2008
Data da Publicação: 23 de junho de 2008
Ementa:  Administrativo. Agravo regimental. Recurso especial. Ensino superior. 

Diploma expedido por universidade estrangeira. Registro automático. 
Impossibilidade. Inexistência de direito adquirido. Procedimento de re-
validação. Observância. Matéria abordada no aresto recorrido de cunho 
constitucional. Competência stf. Recurso não-provido.

Agrg no rEsp 554083 / PE (2003/0106285-5)
Tema: Isenção de ICMS nas importações de bacalhau de país signatário do 
GATT
Data do Julgamento: 27 de maio de 2008
Data da Publicação: 05 de junho de 2008
Ementa:  Tributário e processual civil - mandado de segurança – autoridade coatora 

ilegítima - incompetência da justiça federal – recurso especial - alegação 
de isenção do icms sobre o bacalhau importado - contrariedade a dispo-
sitivo constitucional – dissídio jurisprudencial não demonstrado - agravo 
regimental – decisão mantida.

Agrg no HC 58442 / SP (2006/0093852-7)
Tema: Tráfico internacional de drogas
Data do Julgamento: 27 de maio de 2008
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Data da Publicação: 23 de junho de 2008
Ementa:  Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Tráfico interna-

cional de entorpecentes. Competência. Impetração não conhecida e, de 
ofício, concedida a ordem para determinar que o tribunal a quo aprecie a 
impetração originária. Alegação de desnecessidade de apreciação do ha-
beas corpus originário. Questão da competência já decidida pela terceira 
seção desta corte, em sede de conflito de competência.

AgrgrD na SE 2491 / US (2007/0008581-6)
Tema: Dispensabilidade da expedição de carta rogatória.
Data do Julgamento: 29 de maio de 2008
Data da Publicação: 04 de agosto de 2008
Ementa: Sentença estrangeira. Citação por edital.

Agrg no rEsp 1007043 / SP (2007/0270803-4)
Tema: Aplicação de pena de perdimento em mercadorias importadas
Data do Julgamento: 03 de junho de 2008
Data da Publicação: 17 de junho de 2008
Ementa:  Tributário – desembaraço aduaneiro – afastamento da pena de perdimen-

to das mercadorias – acórdão recorrido, fundado na análise das provas 
acostadas aos autos – inviabilidade da pretensão de reexame de matéria 
fático-probatória – óbice da súmula 7/stj.

Agrg no rEsp 952233 / rS (2007/0111703-0)
Tema: Revalidação de diploma expedido por universidade estrangeira
Data do Julgamento: 05 de junho de 2008
Data da Publicação: 19 de dezembro de 2008
Ementa:  Administrativo. Ensino superior. Diploma expedido por insti-

tuição estrangeira. Revalidação para registro no brasil. Decreto 
80.419/1977. Direito adquirido. Inexistência. Diplomação na vigên-
cia do decreto 3.007/1999.

Agrg no Ag 959403 / rJ (2007/0226735-4)
Tema: Extravio de bagagem em transporte aéreo internacional
Data do Julgamento: 10 de junho de 2008
Data da Publicação: 30 de junho de 2008
Ementa:  Civil e processual. Agravo regimental no agravo de instrumento. Extra-

vio de bagagem em transporte aéreo internacional. Convenção de varsó-
via. Tarifação não mais prevalente em face do cdc. Danos morais. Valor 
da indenização. Reexame de prova. Impossibilidade. Súmula n. 7 desta 
corte. Agravo improvido.
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Agrg no Ag 997104 / SP (2008/0001787-6)
Tema: Incidência de ICmS sobre a exportação de produtos semi-elaborados
Data do Julgamento: 10 de junho de 2008
Data da Publicação: 19 de dezembro de 2008
Ementa:  Processual civil. Icms. Exportação. Produtos semi-elaborados. Suco de laranja.

Agrg no HC 106632 / MS (2008/0107634-7)
Tema: Expulsão de estrangeiro com prole no Brasil
Data do Julgamento: 11 de junho de 2008
Data da Publicação: 30 de junho de 2008
Ementa:  Processual civil. Agravo regimental contra a concessão de liminar em 

habeas corpus. Expulsão de estrangeiro. Existência de filha brasileira que 
depende economicamente do paciente. Art. 75, II, b, da lei 6.815/80. Ju-
risprudência do superior tribunal de justiça.Presença dos requisitos do 
fumus boni juris e do periculum in mora.

Agrg no rEsp 1010138 / rS (2007/0280982-4)
Tema: Crédito presumido de IPI em operações de exportação
Data do Julgamento: 17 de junho de 2008
Data da Publicação: 12 de agosto de 2008
Ementa: Sentença estrangeira.  homologação. Divórcio. Citação inválida.

Agrg na Cr 2116 / US (2006/0219354-3)
Tema: Recusa à jurisdição estrangeira
Data do Julgamento: 30 de junho de 2008
Data da Publicação: 07 de agosto de 2008
Ementa:  Carta rogatória - agravo regimental - embargos ao cumprimento do exe-

quatur - competência concorrente - recusa à jurisdição estrangeira.

Agrg na Cr 3029 / GB (2008/0007553-3)
Tema: Recusa à jurisdição estrangeira
Data do Julgamento: 30 de junho de 2008
Data da Publicação: 07 de agosto de 2008
Ementa:  Carta rogatória. Agravo regimental. Competência relativa. Inexistência 

de ofensa à soberania nacional. Recusa da jurisdição estrangeira.

Agrg na Cr 3198 / US (2008/0069036-9)
Tema: Cobrança de dívida de jogo contraída no exterior
Data do Julgamento: 30 de junho de 2008
Data da Publicação: 11 de setembro de 2008
Ementa:  Carta rogatória - citação - ação de cobrança de dívida de jogo contraída 

no exterior - exequatur - possibilidade.
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Agrg no Ag 957245/ rJ (2007/0227082-3)
Tema: Indenização devida em transporte aéreo internacional
Data do Julgamento: 05 de agosto de 2008
Data da Publicação: 29 de setembro de 2008
Ementa:  Civil e processual. Agravo regimental no agravo de instrumento. Trans-

porte aéreo internacional. Indenização devida em consonância com o pre-
juízo efetivamente havido.

Agrg no rEsp1050398 /Pr (2008/0085038-6)
Tema: Extinção do crédito-prêmio de IPI à exportação
Data do Julgamento: 26 de agosto de 2008
Data da Publicação: 25 de setembro de 2008
Ementa: Tributário. Ipi. Crédito-prêmio à exportação. Extinção. Prescrição.

Agrg na Pet 6540/ MG (2008/0117567-3)
Tema: Extinção do crédito-prêmio de IPI à exportação
Data do Julgamento: 10 de setembro de 2008
Data da Publicação: 22 de setembro de 2008
Ementa: Tributário. Ipi. Crédito-prêmio à exportação. Extinção. Súmula 168/stj.

Agrg no resp1040789/ ES (2008/0059297-6)
Tema: Limitação da base de cálculo do Imposto de Importação ao valor aduaneiro
Data do Julgamento: 23 de setembro de 2008
Data da Publicação: 23 de outubro de 2008
Ementa:  Processual civil e tributário – imposto de importação – pis/pasep-importa-

ção – cofins-importação – valor aduaneiro – método de aferição – súmula 
7/stj – acórdão fundado em matéria majoritariamente constitucional – arts. 
149, § 2º, inciso III, 154, inciso I, 195, § 4º, inciso IV, todos da cf – com-
petência do stf.

Agrg no Ag 551068 / rJ (2003/0169863-9)
Tema: Isenção de ICMS nas importações de bacalhau de país signatário do 
GATT
Data do Julgamento: 23 de setembro de 2008
Data da Publicação: 23 de outubro de 2008
Ementa:  Tributário - importação de bacalhau – gatt - alegada impossibilidade de 

isenção do icms por meio do tratado internacional - não-ocorrência.

Agrg no rEsp1067128/ SP (2008/0134232-8)
Tema: Não-incidência de ICmS em importação de aeronave por meio de contrato 
de arrendamento mercantil
Data do Julgamento: 29 de outubro de 2008

Anexos.indd   208 18/06/2009   21:09:55



Anexo II - Jurisprudência relativa ao Direito Internacional no Superior 
Tribunal de Justiça – STJ

209

Data da Publicação: 14 de outubro de 2008
Ementa:  Tributário. Importação de aeronave. Arrendamento mercantil (leasing). 

Icms. Não incidência.

6. MANDADO DE SEGUrANçA

rMS 23650 / rJ (2007/0042087-8)
Tema: Cobrança de ICmS sobre a exportação de mercadorias
Data do Julgamento: 19 de fevereiro de 2008
Data da Publicação: 05 de março de 2008
Ementa:  Tributário. Icms. Importação de álcool etílico anidro desnaturado. Lei 

complementar nº 87/96. Tributação de icms. Estado importador. Sede da 
empresa importadora.

MS 13534/ DF (2008/0094962-0)
Tema: Aplicação de pena de perdimento na hipótese de importação irregular de 
mercadorias
Data do Julgamento: 24 de setembro de 2008
Data da Publicação: 06 de outubro de 2008
Ementa:  Processual civil. mandado de segurança. Importação irregular de mer-

cadorias. Pena de perdimento. Alegação de nulidade do ato por falta de 
lavratura do auto de infração. Prova pré-constituída. Ausência. Ilegitimi-
dade passiva. Extinção do processo sem resolução do mérito.

7. EMBArGOS DE DIvErGêNCIA

Eresp 710260 / rO (2005/0179881-0)
Tema: Incidência de ICmS sobre transporte interestadual de mercadoria destinada 
ao exterior
Data do Julgamento: 27 de fevereiro de 2008
Data da Publicação: 14 de abril de 2008
Ementa:  Tributário – icms – transporte interestadual de mercadoria destinada ao 

exterior – isenção – art. 3º, II da lc 87/96.

Eresp 727894/ PE (2006/0110348-9)
Tema:  Isenção de ICMS nas importações de bacalhau de país signatário do GATT
Data do Julgamento: 27 de agosto de 2008
Data da Publicação: 15 de setembro 2008
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Ementa:  Tributário. Embargos de divergência. Recurso especial. Icms. Bacalhau 
importado de país signatário do gatt. Isenção. Convênio interestadual 
60/91, expirado em 30.04.1999. Súmula 71/stj. Produção de efeitos até 
30.04.1999.

Eresp 670122 / Pr (2006/0048729-3)
Tema: Extinção do crédito-prêmio de IPI à exportação
Data do Julgamento: 10 de setembro de 2008
Data da Publicação: 22 de setembro de 2008
Ementa:  Tributário. Embargos de divergência. Ipi. Crédito-prêmio. Decreto-lei 

491/69. Art. 1º. Vigência. Prazo.

8. HABEAS COrPUS

HC 64903 / PE (2006/0181851-0)
Tema: Tráfico internacional de drogas
Data do Julgamento: 07 de fevereiro de 2008
Data da Publicação: 03 de março de 2008
Ementa:  Habeas corpus. Processual penal. Tráfico internacional de entorpecentes. 

Pleito de nulidade da condenação. Tese de fragilidade da prova. Via im-
própria. Pena-base acima do mínimo. Fundamentação adequada. Redu-
ção do valor da multa. Via inadequada. Necessidade de exame de provas. 
Crime hediondo. Direito à progressão de regime.

rHC 22156 / SP (2007/0236815-7)
Tema: Prisão civil de depositário judicial infiel
Data do Julgamento: 12 de fevereiro de 2008
Data da Publicação: 25 de fevereiro de 2008
Ementa:  Habeas corpus. Execução. Prisão civil. Depositário infiel. Pacto de san 

josé da costa rica. Inaplicabilidade.

HC 77489 / AM (2007/0037823-0)
Tema: Tráfico internacional de drogas
Data do Julgamento: 12 de fevereiro de 2008
Data da Publicação: 17 de março de 2009
Ementa:  Processo penal. Habeas corpus. Tráfico internacional de drogas. Asso-

ciação para o tráfico. (1) prisão em flagrante. Vícios. Inexistência. Ma-
nutenção do encarceramento. Cautelaridade. Ocorrência (2) excesso de 
prazo. Instrução finda. Súmula 52. (3) superveniente alteração do título 
da prisão. Idêntico fundamento. Conhecimento do writ. Possibilidade.
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HC 77469 / SP (2007/0037537-4)
Tema: Julgamento de pessoa detida em prazo razoável
Data do Julgamento: 19 de fevereiro de 2008
Data da Publicação: 28 de outubro de 2008
Ementa:  Tribunal do júri (processo de sua competência). Prisão preventiva (caso). 

Sentença de pronúncia (prolação). Recurso em sentido estrito (interposi-
ção). Demora no julgamento (excesso de prazo). Coação (ilegalidade). 
Cód. De pr. Penal, art. 648, II (aplicação).

HC 79161 / SP (2007/0059168-3)
Tema: Tráfico internacional de drogas
Data do Julgamento: 26 de fevereiro de 2008
Data da Publicação: 24 de março de 2008
Ementa:  Processo e direito penal. Habeas corpus. Tráfico internacional de drogas. 

Associação para o tráfico. (1) prisão preventiva. Cautelaridade. Funda-
mentos. Ocorrência. (2) sentença condenatória. Dosimetria. Aumento de 
pena em razão de circunstância que seria elementar do tipo. Violação da 
proporcionalidade. Bis in idem. Supressão de instância. Apreciação. Im-
possibilidade (3) aumento de pena em razão de circunstância inexistente 
nos autos. Exame de prova. Impossibilidade.

HC 88882 / DF (2007/0191230-7)
Tema: Expulsão de estrangeiro com prole no Brasil
Data do Julgamento: 27 de fevereiro de 2008
Data da Publicação: 17 de março de 2008
Ementa:  habeas corpus. Lei 6.815/80. Expulsão. Estrangeiro com prole no brasil. 

Fator impeditivo. Tutela do interesse das crianças. Arts. 227 e 229 da 
cf/88. Decreto 99.710/90 - convenção sobre os direitos da criança.

HC 90760 / DF (2007/0219219-4)
Tema: Expulsão de estrangeiro com prole no Brasil
Data do Julgamento: 27 de fevereiro de 2008
Data da Publicação: 17 de março de 2008
Ementa:  habeas corpus. Expulsão de estrangeiro. Art. 75, II, b, da lei 6.815/80. 

Filha brasileira. Dependência econômica. Residência no brasil. Ausência 
de prova pré-constituída. Fatos controvertidos. Impossibilidade de dila-
ção probatória em sede de habeas corpus. Ordem denegada.

HC 91140 / SP (2007/0224096-0)
Tema: Tráfico internacional de drogas
Data do Julgamento: 06 de março de 2008
Data da Publicação: 07 de abril de 2008
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Ementa:  Habeas corpus. Tráfico transnacional de substâncias entorpecentes e as-
sociação para o tráfico. Prisão preventiva. Liberdade provisória. Vedação 
constitucional. Precedentes do stf e stj. Garantia da ordem pública. Ordem 
denegada.

HC 95627 / Pr (2007/0284480-9)
Tema: Prisão civil de depositário judicial infiel
Data do Julgamento: 06 de março de 2008
Data da Publicação: 04 de março de 2009
Ementa:  Processual civil. habeas corpus preventivo. Prisão civil de depositário 

infiel. Bem imóvel penhorado em execuções fiscais diversas. Alienação 
promovida pelo próprio depositário, na constância do encargo. Infideli-
dade configurada. Pacto de são josé da costa rica. Inaplicabilidade.

HC 97520 / rJ (2007/0307512-0)
Tema: Tráfico internacional de drogas
Data do Julgamento: 11 de março de 2008
Data da Publicação: 07 de abril de 2008
Ementa:  habeas corpus liberatório. Pacientes acusadas de associação para o trá-

fico e lavagem de dinheiro, supostamente integrantes de organização 
criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas, com conexões 
na américa do sul e europa. Cartel do vale do norte (colômbia). Funda-
mentos aptos à manutenção da custódia cautelar. Pacientes encarceradas 
desde março de 2007. Excesso de prazo não verificado. Circunstâncias 
pessoais favoráveis não obstam, por si sós, a prisão preventiva. Ordem 
denegada.

HC 58120 / PE (2006/0088512-9)
Tema: Tráfico internacional de órgãos
Data do Julgamento: 27 de março de 2008
Data da Publicação: 22 de abril de 2008
Ementa:  Habeas corpus. Processual penal. Tráfico internacional de órgãos huma-

nos e formação de quadrilha. Incompetência da justiça federal. Alegação 
já apreciada e afastada por esta corte, por ocasião da apreciação do hc 
nº 34.614/pe, impetrado em favor de co-réu. Demais alegações da im-
petração que não foram analisadas no acórdão hostilizado. Supressão de 
instância.

HC 95405 / SP (2007/0281369-3)
Tema: Tráfico internacional de drogas
Data do Julgamento: 27 de março de 2008
Data da Publicação: 05 de maio de 2008
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Ementa:  Processual penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Tráfico 
internacional de substâncias entorpecentes. Indícios de autoria. Suficien-
te. Alegada ausência de fundamentação no decreto prisional. Segregação 
cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

HC 88225 / rJ (2007/0180087-4)
Tema: Citação de estrangeiro por carta rogatória. Realização do interrogatório do 
agente em país estrangeiro
Data do Julgamento: 1º de abril de 2008
Data da Publicação: 22 de abril de 2008
Ementa:  Constitucional – penal – processo penal – habeas corpus – crime contra 

a ordem tributária – réu domiciliado e residente na itália – interrogatório 
mediante carta rogatória – ausência de previsão específica no código de 
processo penal – inaplicabilidade do princípio da identidade física do 
juiz – garantias constitucionais e legais – acordo firmado entre brasil e 
itália para cooperação judiciária e assistência mútua em matéria penal – 
decreto 862/1993 - ordem concedida.

rHC 22894 / SP (2008/0004731-2)
Tema: Prisão civil de depositário judicial infiel
Data do Julgamento: 1º de abril de 2008
Data da Publicação: 16 de junho de 2008
Ementa:  Recurso ordinário em habeas corpus - dilação probatória pela via do pre-

sente remédio heróico - impossibilidade - depositário judicial - prisão 
civil - não devolução voluntária dos bens depositados - pacto de san josé 
da costa rica - inaplicabilidade, na espécie - decreto de prisão civil - lega-
lidade - ordem denegada.

HC 69696 / rJ (2006/0244354-6)
Tema: Tráfico internacional de drogas e armas
Data do Julgamento: 03 de abril de 2008
Data da Publicação: 09 de junho de 2008
Ementa:  Habeas corpus. Tráfico internacional de drogas e de armas. Associa-

ção para o tráfico e descaminho. Recebimento da denúncia. Ausência 
de fundamentação. Desnecessidade. Defesa preliminar devidamente 
apreciada. Atipicidade da conduta. Internacionalidade da traficância 
e continuidade delitiva. Reexame do conjunto fático-probatório. Im-
possibilidade na estreita via do writ. Crimes hediondos. Inconstitu-
cionalidade do § 1º do art. 2º da lei n.º 8.072/90 declarada pelo stf. 
Progressão de regime. Possibilidade. Writ parcialmente conhecido e, 
nessa extensão, concedido em parte.
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HC 83238 / SP (2007/0114202-9)
Tema: Tráfico internacional de drogas
Data do Julgamento: 17 de abril de 2008
Data da Publicação: 04 de agosto de 2008
Ementa:  Processual penal. habeas corpus impetrado contra deferimento parcial 

de liminar em writ originário. Julgamento superveniente. Conhecimento. 
Associação e tráfico internacional de entorpecentes. Organização crimi-
nosa. Prisão preventiva. Segregação cautelar devidamente justificada na 
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplica-
ção da lei penal. Art. 312 do cpp. Constrangimento ilegal não configura-
do. Ordem denegada.

HC 97238 / PA (2007/0303911-2)
Tema: Tráfico internacional de drogas
Data do Julgamento: 22 de abril de 2008
Data da Publicação: 12 de maio de 2008
Ementa:  Processual penal. Habeas corpus. Tráfico internacional de drogas. Asso-

ciação para o tráfico. Competência para julgamento. Transnacionalidade 
da droga. Excesso de prazo para a formação da culpa. Feito complexo. 
Fundamentação para a prisão. Quantidade da droga. Possibilidade de rei-
teração da conduta. Ordem denegada.

HC 101632 / SP (2008/0051494-9)
Tema: Liberdade provisória para estrangeiro. Tráfico de drogas
Data do Julgamento: 06 de maio de 2008
Data da Publicação: 26 de maio de 2008
Ementa:  Processual penal – habeas corpus – tráfico e associação para o tráfico de 

drogas – excesso de prazo já superado. Indeferimento da liberdade provi-
sória com base em fatos concretos. Quadrilha. Paciente estrangeiro sem 
vínculos com este país. Ordem denegada.

HC 76070 / SP (2007/0019480-0)
Tema: Pedido de extradição. Constrangimento ilegal.
Data do Julgamento: 08 de maio de 2008
Data da Publicação: 02 de junho de 2008
Ementa:  Habeas corpus. Lavagem de dinheiro. Inciso VII do art. 1.º da lei n.º 

9.613/98. Organização criminosa. Ato impugnado no writ: pedido do juízo 
processante endereçado ao ministério da justiça para extradição dos réus.

HC 78661 / rS (2007/0053369-8)
Tema: Tráfico internacional de drogas
Data do Julgamento: 26 de maio de 2008
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Data da Publicação: 16 de junho de 2008
Ementa:  Habeas corpus. Tráfico internacional de drogas e associação para o trá-

fico. Prisão preventiva. Sentença condenatória. Pretensão de apelar em 
liberdade. Custódia justificada. Garantia da ordem pública. Grande quan-
tidade de entorpecente. Liderança de organização criminosa. Periculosi-
dade social.

HC 67567 / SP (2006/0216751-9)
Tema: Tráfico internacional de drogas. Reingresso de estrangeiro expulso
Data do Julgamento: 27 de maio de 2008
Data da Publicação: 16 de junho de 2008
Ementa:  Penal. Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. 

Reingresso de estrangeiro expulso. 1. Internacionalidade do tráfico. 
Falta de provas. Análise incompatível com a via do habeas corpus. 
2. Valoração inadequada da prova. Análise aprofundada do conjunto 
probatório. Impossibilidade. Análise de mérito da ação penal, incom-
patível com a via eleita. 3. Defesa prévia antes do recebimento da 
denúncia, não oportunização. Lei 10.409/2002 inexistente à época. 4. 
Reincidência. Aumento em metade da pena. Possibilidade. Decisão 
bem fundamentada. Existência de circunstância judicial desfavorá-
vel. 5. Reincidência. Análise apenas como circunstância agravante. 
Bis in idem. Inexistência. 6. Crime hediondo. Regime integralmente 
fechado. Inconstitucionalidade da vedação à progressão de regime. 
Precedentes.  7. Ordem concedida em parte.

HC 81674 / MS (2007/0089142-0)
Tema: Tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal
Data do Julgamento: 27 de maio de 2008
Data da Publicação: 23 de junho de 2008
Ementa:  Habeas corpus. Tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, 

sonegação fiscal etc. Conexidade entre os crimes. Competência da justiça 
federal. Criação de vara especializada. Redistribuição dos feitos. Com-
petência em razão da matéria, portanto, absoluta. Questão examinada e 
decidida nos autos do cc 57.838/ms.

HC 64346 / GO (2006/0174385-4)
Tema: Tráfico internacional de drogas
Data do Julgamento: 28 de maio de 2008
Data da Publicação: 04 de agosto de 2008
Ementa:  Habeas corpus. Associação para o tráfico internacional substância entor-

pecente. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Periculosidade 
do agente. Reiteração da conduta delituosa. Quantidade da droga apre-
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endida. Risco à aplicação da lei penal. Poder econômico da organização 
criminosa. Réu aviador. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

HC 77771 / SP (2007/0041879-9).
Tema: Configuração do crime de lavagem de dinheiro
Data do Julgamento: 30 de maio de 2008
Data da Publicação: 22 de setembro de 2008
Ementa:  Habeas corpus. Lavagem de dinheiro. Inciso VII do art. 1.º da lei n.º 

9.613/98. Aplicabilidade. Organização criminosa. Convenção de paler-
mo aprovada pelo decreto legislativo n.º 231, de 29 de maio de 2003 e 
promulgada pelo decreto n.º 5.015, de 12 de março de 2004. Ação pe-
nal. Trancamento. Impossibilidade. Existência de elementos suficientes 
para a persecução penal.

HC 83307 / MG (2007/0115388-2)
Tema: Tráfico internacional de drogas
Data do Julgamento: 10 de junho de 2008
Data da Publicação: 04 de agosto de 2008
Ementa:  Penal. Habeas corpus. Tráfico internacional de entorpecentes e associa-

ção para o tráfico. Alegação de bis in idem quanto à condenação. Não 
configuração. Dilação probatória. Inadequação da via eleita.

HC 102173 / SP (2008/0057751-8)
Tema: Prisão civil de depositário infiel
Data do Julgamento: 17 de junho de 2008
Data da Publicação: 06 de outubro de 2008
Ementa:  Constitucional. Habeas corpus. Depositário infiel. Penhora sobre o 

faturamento. Pacto de são josé da costa rica. Emenda constitucio-
nal n.º 45/2004. Dignidade da pessoa humana. Nova tendência da 
suprema corte.

hC 88018 / SP (2007/0177989-6).
Tema: Prisão civil de depositário infiel
Data do Julgamento: 19 de junho de 2008
Data da Publicação: 07 de agosto de 2008
Ementa: Processual civil. Habeas corpus. Prisão civil. Depositário infiel. Execução 

fiscal. Penhora. Tentativa de recebimento do crédito. Esgotamento dos 
meios menos gravosos. Penhora do faturamento mensal da sociedade. Or-
dem não cumprida. Redução do percentual a ser penhorado. Não cumpri-
mento de nova ordem. Depositário infiel. Prisão civil. Constitucionalida-
de. Pacto de san jose da costa rica. Não aplicabilidade. Ordem denegada.
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HC 92736 / AC (2007/0245774-1)
Tema: Expulsão de estrangeiro do território brasileiro
Data do Julgamento: 19 de junho de 2008
Data da Publicação: 18 de agosto de 2008
Ementa:   Processo penal. habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. 

Impossibilidade. Estrangeiro. Decreto de expulsão aguardando cumpri-
mento. Condenação por tráfico de entorpecentes. Pena: 4 anos de reclu-
são. Ordem denegada.

HC 99530 / SP (2008/0020520-7)
Tema: Livramento condicional de estrangeiro com decreto de expulsão
Data do Julgamento: 19 de junho de 2008
Data da Publicação: 06 de outubro de 2008
Ementa:  Execução penal – habeas corpus – livramento condicional – estrangeiro 

com decreto de expulsão – impossibilidade do exercício de profissão ho-
nesta no meio livre – ausência de requisito legal para o benefício – pedido 
não conhecido.

HC 102459 / DF (2008/0060358-3)
Tema: Expulsão de estrangeiro com prole no Brasil
Data do Julgamento: 25 de junho de 2008
Data da Publicação: 29 de setembro de 2008
Ementa:  habeas corpus. Lei 6.815/80 (estatuto do estrangeiro). Expulsão. Estran-

geiro com prole no brasil. Fator impeditivo. Tutela do interesse das crian-
ças. Arts. 227 e 229 da cf/88. Decreto 99.710/90 - convenção sobre os 
direitos da criança.

HC 46571 / DF (2005/0128396-0)
Tema: Expulsão de estrangeiro do território brasileiro
Data do Julgamento: 25 de junho de 2008
Data da Publicação: 06 de outubro de 2008
Ementa:   habeas corpus. Estrangeiro. Decreto de expulsão. Prisão provisória. Le-

galidade. Vícios no inquérito de expulsão e conseqüente prisão do pa-
ciente. Não ocorrência. Ampla defesa. Exercício conferido. mãe brasilei-
ra. Não comprovação. Ordem denegada.

HC 98735 / DF (2008/0009190-3)
Tema: Expulsão de estrangeiro com prole no Brasil
Data do Julgamento: 25 de junho de 2008
Data da Publicação: 20 de outubro de 2008
Ementa:  habeas corpus. Expulsão de estrangeiro. Art. 75, II, b, da lei 6.815/80. 

Filho brasileiro. Dependência econômica. Residência no brasil. Au-
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sência de prova pré-constituída. Fatos controvertidos. Impossibilida-
de de dilação probatória em sede de habeas corpus. Precedentes do 
stj. habeas corpus denegado.

HC 81975/ SP (2007/0094756-7)
Tema: Julgamento de pessoa detida em prazo razoável
Data do Julgamento: 1º de julho de 2008
Data da Publicação: 06 de outubro de 2008
Ementa:  Prisão em flagrante (caso). Liberdade provisória (indeferimento). Funda-

mentação (falta). Prazo (excesso). Coação (ilegalidade).

HC96239/ SP (2007/0291728-7)
Tema: Tráfico internacional de drogas
Data do Julgamento: 12 de agosto de 2008
Data da Publicação: 08 de setembro de 2008
Ementa:  Habeas corpus. Dosimetria. Tráfico internacional de entorpecentes. Come-

timento na vigência da lei 6.368/76. Arts. 33, § 4º, e 40, I, da lei 11.343/06. 
Novatio legis in mellius. Retroatividade. Aplicabilidade aos fatos anteriores.

HC 104849/ DF (2008/0086894-7)
Tema: Expulsão de estrangeiro com prole no Brasil
Data do Julgamento: 13 de agosto de 2008
Data da Publicação: 23 de outubro de 2008
Ementa:  Habeas corpus. Decreto de expulsão. Paciente com filhos nascidos no bra-

sil. Impossibilidade. Dependência econômica e afetiva. Comprovação.

HC 106975/ rS (2008/0110954-9)
Tema: Prisão civil de depositário judicial infiel
Data do Julgamento: 19 de agosto de 2008
Data da Publicação: 06 de outubro de 2008
Ementa:  Constitucional. Habeas corpus. Depositário infiel. Execução fiscal. Con-

trato de arrendamento. Pacto de são josé da costa rica. Emenda consti-
tucional n.º 45/2004. Dignidade da pessoa humana. Nova tendência da 
suprema corte.

HC 6535/AC (2006/0194006-7)
Tema: Tráfico internacional de drogas. Assistência consular a réu estrangeiro
Data do Julgamento: 21 de agosto de 2008
Data da Publicação: 29 de setembro de 2008
Ementa:  Habeas corpus. Tráfico ilícito de substância entorpecente. Internacionali-

dade comprovada. Competência da justiça federal. Assistência consular a 
réu estrangeiro. Prisão comunicada ao consulado. Constrangimento ilegal 
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não-demonstrado. Nulidade do laudo toxicológico. Preclusão. Dosimetria. 
Confissão. Atenuante reconhecida. Exasperação da pena-base em razão de 
ação penal que absolveu o réu por falta de provas. Impossibilidade. As-
sociação eventual. Abolitio criminis. Causa de aumento afastada. Ordem 
parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente concedida. Habeas 
corpus concedido de ofício.

HC 103373/ SP (2008/0069202-5)
Tema: Progressão de regime prisional de estrangeiro não residente no país
Data do Julgamento: 26 de agosto de 2008
Data da Publicação: 22 de setembro de 2008
Ementa:  Processual penal. Execução penal. habeas corpus. Estrangeiro não-resi-

dente no país. Progressão de regime prisional. Possibilidade.

HC 102904/ SP (2008/0065051-2)
Tema: Tráfico internacional de drogas
Data do Julgamento: 26 de agosto de 2008
Data da Publicação: 29 de setembro de 2008
Ementa:  Habeas corpus. Tráfico internacional de entorpecentes. Art. 12, c/c o art. 18, 

I, ambos da lei nº 6.368/1976. Causa de diminuição de pena. Art. 33, § 4º, 
da lei nº 11.343/2006. Aplicação retroativa. Possibilidade. Superveniência do 
art. 40, I, da nova lei de drogas. Diminuição do quantum da majorante. Insti-
tuto mais benéfico ao agente. Retroatividade. Progressão de regime. Pedido 
prejudicado.

HC79621/ SC (2007/0063666-3)
Tema: Tráfico de drogas e tráfico internacional
Data do Julgamento: 28 de agosto de 2008
Data da Publicação: 15 de setembro de 2008
Ementa:  Processo penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico de entorpecente e 

tráfico internacional. Conexão. Quadrilha. Falsificação de documento públi-
co. Falsidade ideológica. Procedimento especial. Leis 10.409/02 e 11.343/06. 
Defesa preliminar. Rol de testemunhas. Apresentação tardia. Preclusão. Nuli-
dade. Inocorrência. Prisão preventiva. Falta de fundamentação. Supressão de 
instância. Excesso de prazo. Formação da culpa. Superveniência. Sentença 
penal condenatória.

HC100667/ MS (2008/0039917-3)
Tema: Tráfico de drogas efetuado por organização criminosa que atua na fronteira 
com o Paraguai
Data do Julgamento: 11 de setembro de 2008
Data da Publicação: 29 de setembro de 2008

Anexos.indd   219 18/06/2009   21:09:56



220 IV ANUÁRIO BRASILEIRO DE DIREITO INTERNACIONAL | V. 2

Ementa:   Habeas corpus. Processual penal. Crime de tráfico de drogas. Prisão 
preventiva devidamente fundamentada. Garantia da ordem pública. Rei-
teração na atividade ilícita. Organização criminosa bem estruturada com 
atuação na fronteira com o paraguai. Aplicação da lei penal. Risco de 
evasão para o país vizinho.

HC 49425/ SP (2005/0182209-4)
Tema: Crime de lavagem de capitais e evasão de divisas
Data do Julgamento: 02 de outubro de 2008
Data da Publicação: 20 de outubro de 2008
Ementa:  habeas corpus. Penal e processual penal. Evasão de divisas. Lavagem 

de capitais. Pedido de apresentação de razões recursais na segunda 
instância. Oferecimento na primeira instância. Cerceamento de defe-
sa. Ausência de prejuízo. Inocorrência. Juízo de exceção. Reiteração. 
Pedido não conhecido. Princípio do promotor natural. Violação. Ino-
corrência. Ações penais. Unidade de processo e julgamento. matéria 
decidida em reclamação interposta neste tribunal. Reiteração. Legi-
timidade recursal do ministério público. Precedente do stf. Pedido 
parcialmente conhecido. Ordem denegada.

HC92905/ AC (2007/0247970-5)
Tema: Tráfico internacional de drogas
Data do Julgamento: 02 de outubro de 2008
Data da Publicação: 28 de outubro de 2008
Ementa:  Habeas corpus. Tráfico internacional de entorpecentes. Art. 12, c/c o 

art. 18, I, ambos da lei nº 6.368/1976. Causa de diminuição de pena. 
Art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006. Aplicação retroativa. Possibili-
dade. Superveniência do art. 40, I, da nova lei de drogas. Diminuição 
do quantum da majorante. Instituto mais benéfico ao agente. Retro-
atividade.

HC106017/ rS (2008/0099814-8)
Tema: Expulsão de estrangeiro do território brasileiro
Data do Julgamento: 08 de outubro de 2008
Data da Publicação: 28 de outubro de 2008
Ementa: habeas corpus. Expulsão de estrangeiro do território nacional. Incom-
petência do stj. Ausência de prova pré-constituída. Ameaça ao direito do pacien-
te não demonstrada. Impossibilidade de dilação probatória em sede de habeas 
corpus. Extinção do processo sem julgamento do mérito.
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9. CONFLITO DE COMPETêNCIA

CC 88193 / MT (2007/0171820-2)
Tema:  Associação para o tráfico internacional de drogas. Transnacionalidade 

do delito
Data do Julgamento: 28 de março de 2008
Data da Publicação: 22 de abril de 2008
Ementa:  Conflito de competência. Penal. Associação para o tráfico internacional 

de entorpecentes. Indícios acerca da transnacionalidade do delito. Com-
petência da justiça federal.

CC 91639 / MT (2007/0266273-9)
Tema: Tráfico internacional de drogas. Competência da Justiça Federal
Data do Julgamento: 28 de março de 2008
Data da Publicação: 10 de fevereiro de 2009
Ementa:  Processual penal. Conflito de competência. Tráfico internacional de en-

torpecentes. Competência. Superveniência da lei 11.343/06. Perpetuatio 
jurisdictionis. Inaplicabilidade. Competência ratione materiae.

CC 94344 / rS (2008/0047836-7)
Tema: Tráfico internacional de drogas. Competência da Justiça Federal
Data do Julgamento: 14 de maio de 2008
Data da Publicação: 26 de maio de 2008
Ementa:  Conflito negativo de competência entre as justiças estadual e federal – 

tráfico internacional de drogas – enorme organização criminosa – divisão 
em vários subgrupos – existência de hierarquia – autonomia de alguns 
meramente relativa – organização una – existência, ainda, de conexão 
instrumental – competência da justiça federal.

CC56771 / rS (2005/0193987-9)
Tema: Contrabando internacional praticado por brasileiro no exterior
Data do Julgamento: 21 de outubro de 2008
Data da Publicação: 08 de outubro de 2008
Ementa:  Conflito negativo de competência. Penal. Crime praticado por brasileiro 

no exterior. Contrabando internacional. Lesão a interesse da união confi-
gurado. Competência da justiça federal.
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Malásia versus Singapura (soberania sobre os territórios de Pedra Branca/
Pulau Batu Puteh, rochas Centrais e Plataforma Sul)

 Em 2003, malásia e Singapura submeteram à Corte Internacional de Justiça de-
cisão sobre a soberania dos territórios de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Rochas 
Centrais (Middle Rocks) e Plataforma Sul (South Ledge). Os malaios alegavam 
a posse de título pertencente ao seu antecessor, o Sultanato de Johor. Os singa-
purenses argumentaram que a ilha era terra nullius até meados do século XIX, 
quando o Reino Unido adquiriu autorização judicial para construir farol na região, 
o que resultou na posse à titre de souverain. Para a Corte, a posse do território 
correspondeu a Johor até 1824, quando a expansão imperialista atingiu a região. O 
exame do tratado, assinado pelo Reino Unido e por Johor em 1885, fez com que os 
juízes concluíssem que a soberania da ilha não estava mais assegurada pelo título 
pertencente ao Sultanato. Ademais, fora analisada uma carta datada de 1953, na 
qual o Secretário de Estado de Johor assegurava não deter posse sobre o território 
em questão. Assim, os juízes decidiram que a soberania da ilha pertence à Singa-
pura, por 12 votos a 4. 
 Sobre as áreas das Rochas Centrais e Plataforma Sul, os malaios defenderam 
que a soberania local estava garantida pelo título possuído por Johor, enquanto os 
singapurenses alegavam que a soberania dos territórios estava interligada. A corte 
definiu que os territórios não apresentavam nem ligações históricas nem geomor-
fológicas, logo, suas soberanias eram casos independentes. Definiu-se que o título 
da ilha pertencente à Johor deveria permanecer com os malaios, tidos como seus 
legítimos sucessores, por 15 votos contra 1. Já, a decisão acerca da Plataforma Sul 
ressaltou que a área acaba é coberta pelas águas territoriais vizinhas sazonalmen-
te. Como não fora solicitada linha demarcatória entre as águas, decidiu-se que a 
soberania pertence ao Estado que detiver o domínio sobre as águas territoriais nas 
quais o território está localizado, por 15 votos contra 1.

república do Djibuti versus república Francesa (Questões sobre  
Assistência Mútua em Matéria Criminal)

 Em 9 de janeiro de 2006, Djibuti e França submeteram à Corte Internacional de 
Justiça decisão sobre a recusa da França de executar carta rogatória para enviar 
ao Djibuti registros relacionados à investigação do “Caso contra X sobre o assas-
sinato de Bernard Borrel”, e, por ter intimado o Chefe de Estado e representantes 
oficiais do Djibuti, em violação às imunidades das referidas autoridades. Para Dji-
buti tal ato representou uma violação das obrigações internacionais constantes no 
Tratado de Amizade e Cooperação, de 1977, e da Convenção de Assistência Mú-
tua em Matéria Criminal entre França e Djibuti, de 1986, rompendo, assim, com 
outras obrigações internacionais. Para a França, a organização dos procedimentos 
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internos é ato soberano e questão de ordem pública, e, que tal recusa assenta-se na 
confidencialidade dos documentos requeridos. 
Os juízes da Corte, após considerarem a competência ratione materie e ratio-
ne temporis, questionadas pela França, reconheceram sua competência sobre o 
caso, unanimemente. Após meticuloso estudo das Convenções, que estabelecem 
obrigações de legislar, articuladas com obrigações de conduta, comprometendo os 
Estados a atuarem para atender a assistência mútua em matéria criminal, regulada 
pela Convenção de 1986, distinta da matéria da Convenção de 1977, por sua vez, 
mais amplo e geral, a CIJ decidiu, unanimemente, que a França violou a referida 
Convenção de 1986, em seu artigo 17, ao não informar as razões da sua recusa de 
executar a carta rogatória. Sobre a intimação do Chefe de Estado de Djibuti, a CIJ 
entendeu que não foi associada às medidas de coação do Código de Processo Penal 
francês, tratando-se de um convite para testemunhar que poderia ser aceito ou não, 
sem violação da imunidade de jurisdição penal do Chefe de Estado. A CIJ rejeito 
todas as demais alegações de Djibuti, por 15 votos a 1. 
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1. MErCOSUL 

Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 59, en-
tre República Argentina, da República Federativa do Brasil, da República do Pa-
raguai e da República Oriental do Uruguai, na sua condição de Estados Partes do 
mercado Comum do Sul (mERCOSUL), por um lado, e da República da Colôm-
bia, da República do Equador e da República Bolivariana da Venezuela, países-
membros da Comunidade Andina, celebrado na sede da ALADI, em montevidéu 
no dia 21 de maio de 2008. Promulgado pelo Decreto legislativo nº 6.649, de 18 
de novembro de 2008, publicado no DOU de 20.11.2008. Dispõe sobre a execução 
do acordo celebrado no âmbito da Associação Latino-Americana de Integração 
(ALADI), prorrogando a vigência dos requisitos específicos de origem transitórios 
entre o Brasil e a Colômbia e entre o Brasil e o Equador para o setor siderúrgico. 
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006649/2008-006649.htm

Sexagésimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econô-
mica nº 18, entre os Governos da República da Argentina, da República Federativa 
do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, Estados 
Partes do mERCOSUL, celebrado em montevidéu, em 11 de abril de 2008. Pro-
mulgado pelo Decreto legislativo nº 6.543, de 21 de agosto de 2008, publicado no 
DOU de 22.8.2008.Dispõe sobre a execução do acordo celebrado no âmbito da 
Associação Latino-Americana de Integração (ALADI). 
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006543/2008-006543.htm

Sexagésimo Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econô-
mica nº 18, entre os Governos da República da Argentina, da República Federativa 
do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, Estados 
Partes do mERCOSUL, celebrado em montevidéu, em 11 de abril de 2008. Pro-
mulgado pelo Decreto legislativo nº 6.542, de 21 de agosto de 2008, publicado 
no DOU de 22.8.2008.Dispõe sobre a execução do acordo celebrado no âmbito 
da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), incorporando a este a 
Diretriz Nº 21/07 da Comissão de Comércio do MERCOSUL relativa à “Modifi-
cação de Requisito de Origem”.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006542/2008-006542.htm

Sexagésimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econô-
mica nº 18, entre os Governos da República Argentina, da República Federativa 
do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, Estados 
Partes do mERCOSUL, celebrado em montevidéu, em 21 de maio de 2008. Pro-
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mulgado pelo Decreto legislativo nº 6.541, de 21 de agosto de 2008, publicado no 
DOU de 22.8.2008. Dispõe sobre a execução do acordo celebrado no âmbito da 
Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), incorporando a este a De-
cisão N° 60/07 do Conselho do Mercado Comum relativa a “Condições de acesso 
no comércio bilateral Brasil-Uruguai para produtos provenientes da zona Franca 
de manaus e das zonas Francas de Colônia e Nova Palmira”.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006541/2008-006541.htm

Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 59, en-
tre os Governos da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da 
República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, Estados Partes do 
mERCOSUL, e os Governos da República Bolivariana da Venezuela, da Repúbli-
ca da Colômbia e da República do Equador, celebrado em montevidéu, em 21 de 
maio de 2008. Promulgado pelo Decreto legislativo n° 6.649, de 18 de novembro 
de 2008, publicado no DOU de 20.11.2008. Dispõe sobre a execução do acordo 
celebrado no âmbito da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), 
prorrogando a vigência dos requisitos específicos de origem transitórios entre o 
Brasil e a Colômbia e entre o Brasil e o Equador para o setor siderúrgico.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006649/2008-006649.htm

Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica no 59 
(6PA-ACE59), assinado entre os Governos da República Argentina, da República 
Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uru-
guai, Estados Partes do mERCOSUL, e os Governos da República Bolivariana 
da Venezuela, da República da Colômbia e da República do Equador, celebrado 
em montevidéu, em 21 de maio de 2008. Promulgado pelo Decreto legislativo 
nº 6.648, de 18 de novembro de 2008, publicado no DOU de 20.11.2008. Dispõe 
sobre a execução do acordo celebrado no âmbito da Associação Latino-Americana 
de Integração (ALADI), prorrogando a vigência dos requisitos específicos de ori-
gem transitórios para o setor de bens de capital e o setor automotivo, contempla-
dos no Anexo 1 do presente Protocolo, entre o Brasil, a Colômbia, o Equador e a 
Venezuela.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006648/2008-006648.htm

Sexagésimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 
18, entre os Governos da República Argentina, da República Federativa do Brasil, 
da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, Estados Partes do 
mERCOSUL, celebrado em montevidéu, em 12 de maio de 2008. Promulgado pelo 
Decreto legislativo nº 6.579, de 25 de setembro de 2008, publicado no DOU de 
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26.9.2008. Dispõe sobre a execução do acordo celebrado no âmbito da Associação 
Latino-Americana de Integração (ALADI), incorporando a este o Artigo 2º da De-
cisão Nº 14/07 do Conselho do Mercado Comum, relativa a “Regimes Especiais de 
Importação (Prorrogação de prazo)”, prorrogando, assim, os prazos estabelecidos 
nos Artigos 2º, 6º e 7º da Dec. CmC Nº 33/05 até 31 de dezembro de 2008.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006579/2008-006579.htm

Sexagésimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econô-
mica nº 18, entre os Governos da República da Argentina, da República Federativa 
do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, Estados 
Partes do mERCOSUL, celebrado em montevidéu, em 11 de abril de 2008. Pro-
mulgado pelo Decreto legislativo nº 6.544, de 21 de agosto de 2008, publicado 
no DOU de 22.8.2008. Dispõe sobre a execução do acordo celebrado no âmbito 
da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), incorporando a este a 
Diretriz Nº 05/06 da Comissão de Comércio do mERCOSUL relativa à “Nota 
Explicativa Nº 2 ao Regime de Origem mERCOSUL”.
 Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006544/2008-006544.htm

Sexagésimo Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econô-
mica nº 18, assinado entre os Governos da República Argentina, da República 
Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uru-
guai, Estados Partes do MERCOSUL, celebrado em Montevidéu, em 9 de julho de 
2008. Promulgado pelo Decreto legislativo nº 6.561, de 11 de setembro de 2008, 
publicado no DOU de 12.9.2008. Dispõe sobre a execução do acordo celebrado no 
âmbito da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), incorporando a 
este a Decisão N° 16/07 do Conselho do Mercado Comum relativa a “Regime de 
Origem do mERCOSUL”.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006561/2008-006561.htm

Ata de Retificação do Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementa-
ção Econômica nº 58, entre os Governos da República Argentina, da República 
Federativa do Brasil, da República do Paraguai, da República Oriental do Uru-
guai, Estados Partes do mERCOSUL, e o Governo da República do Peru, lavrada 
em 19 de dezembro de 2006. Promulgado pelo Decreto legislativo nº 6.470, de 
04 de junho de 2008, publicado no DOU de 5.6.2008. Dispõe sobre a execução 
do acordo celebrado no âmbito da Associação Latino-Americana de Integração 
(ALADI).
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006470/2008-006470.htm
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Acordo sobre o Benefício da Justiça Gratuita e a Assistência Jurídica Gratuita 
entre os Estados Partes do MERCOSUL, a República da Bolívia e a República 
do Chile, assinado em Florianópolis, em 15 de dezembro de 2000. Aprovado pelo 
Decreto Legislativo nº 292, de 12 de julho de 2006. Promulgado pelo Decreto nº 
6.679, de 08 de dezembro de 2008, publicado no DOU de 9.12.2008. Dispõe sobre 
regras que garantam a justiça gratuita e a assistência jurídica gratuita para os cida-
dãos dentro do território dos estados partes deste acordo e do mERCOSUL.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006679/2008-006679.htm

Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica no 59 
(5PA-ACE59), assinado entre os Governos da República Argentina, da República 
Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uru-
guai, Estados Partes do mERCOSUL, e os Governos da República Bolivariana 
da Venezuela, da República da Colômbia e da República do Equador, celebrado 
em montevidéu, em 21 de maio de 2008. Promulgado pelo Decreto legislativo 
nº 6.667, de 27 de novembro de 2008, publicado no DOU de 28.11.2008. Dispõe 
sobre a execução do acordo celebrado no âmbito da Associação Latino-Americana 
de Integração (ALADI).
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006667/2008-006667.htm

Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 59 (7PA-
ACE59), assinado entre os Governos da República Argentina, da República Federa-
tiva do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, Esta-
dos Partes do mERCOSUL, e os Governos da República Bolivariana da Venezuela, 
da República da Colômbia e da República do Equador, celebrado em montevidéu, 
em 21 de maio de 2008. Promulgado pelo Decreto legislativo nº 6.649, de 18 de 
novembro de 2008, publicado no DOU de 20.11.2008. Dispõe sobre a execução do 
acordo celebrado no âmbito da Associação Latino-Americana de Integração (ALA-
DI), prorrogando a vigência dos requisitos específicos de origem transitórios entre o 
Brasil e a Colômbia e entre o Brasil e o Equador para o setor siderúrgico.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006649/2008-006649.htm

Programa Mercosul Social e Participativo. Promulgado pelo Decreto nº 6.594, de 
06 de outubro de 2008, publicado no DOU de 7.10.2008. Dispõe sobre a institui-
ção do Programa mercosul Social e Participativo, com o objetivo de promover a 
interlocução entre o Governo Federal e as organizações da sociedade civil sobre as 
políticas públicas para o mercado Comum do Sul - mERCOSUL.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006594/2008-006594.htm
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Sexagésimo Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econô-
mica nº 18, assinado entre os Governos da República Argentina, da República 
Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uru-
guai, Estados Partes do MERCOSUL, celebrado em Montevidéu, em 9 de julho de 
2008. Promulgado pelo Decreto legislativo nº 6.561, de 11 de setembro de 2008, 
publicado no DOU de 12.9.2008. Dispõe sobre a execução do acordo celebrado no 
âmbito da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), incorporando a 
este a Decisão N° 16/07 do Conselho do Mercado Comum relativa a “Regime de 
Origem do mERCOSUL”.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006561/2008-006561.htm

Ata de Retificação, de 6 de julho de 2007, do Quadragésimo Sexto Protocolo Adi-
cional ao Acordo de Complementação Econômica nº 35, entre os Estados Partes do 
MERCOSUL e o Governo da República do Chile, lavrada em 6 de julho de 2007, na 
cidade de montevidéu. Promulgado pelo Decreto legislativo nº 6.533, de 11 de agos-
to de 2008, publicado no DOU de 12.8.2008. Dispõe sobre a execução do acordo 
celebrado no âmbito da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI).
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006533/2008-006533.htm

Ata de Retificação, de 28 de dezembro de 2007, do Acordo de Complementação Eco-
nômica nº 58, entre os Governos da República Federativa do Brasil, da República 
Argentina, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, Estados 
Partes do mERCOSUL, e o Governo da República do Peru, lavrada em 28 de de-
zembro de 2007, na cidade de montevidéu. Promulgado pelo Decreto legislativo 
nº 6.498, de 01 de julho de 2008, publicado no DOU de 2.7.2008. Dispõe sobre a 
execução do acordo celebrado no âmbito da Associação Latino-Americana de Inte-
gração (ALADI).
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006498/2008-006498.htm

Ata de Retificação, de 20 de março de 2007, do Acordo de Complementação Eco-
nômica nº 62, entre os Governos da República Federativa do Brasil, da República 
Argentina, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, Estados 
Partes do mERCOSUL, e o Governo da República de Cuba, lavrada em 20 de 
março de 2007, na cidade de montevidéu. Promulgado pelo Decreto legislativo 
nº. 6.486, de 17 de junho de 2008, publicado no DOU de 17.6.2008. Dispõe sobre 
a execução do acordo celebrado no âmbito da Associação Latino-Americana de 
Integração (ALADI).
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006486/2008-006486.htm
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Protocolo de Montevidéu sobre o Comércio de Serviços do MERCOSUL, entre 
República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai 
e a República Oriental do Uruguai, Estados Partes do mercado Comum do Sul - 
mERCOSUL celebrado em montevidéu, em 15 de dezembro de 1997. Promulga-
do pelo Decreto legislativo nº. 6.480, de 11 de junho de 2008, publicado no DOU 
de 12.6.2008. Dispõe sobre promoção do livre comércio de serviços no mERCO-
SUL
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006480/2008-006480.htm

Ata de Retificação do Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação 
Econômica nº 58, entre os Governos da República Argentina, da República Federa-
tiva do Brasil, da República do Paraguai, da República Oriental do Uruguai, Esta-
dos Partes do mERCOSUL, e o Governo da República do Peru, lavrada em 23 de 
outubro de 2007, na cidade de montevidéu. Promulgado pelo Decreto legislativo 
nº. 6.470, de 04 de junho de 2008, publicado no DOU de 5.6.2008. Dispõe sobre a 
execução do acordo celebrado no âmbito da Associação Latino-Americana de Inte-
gração (ALADI).
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006470/2008-006470.htm

Acordo para a Facilitação de Atividades Empresariais no Mercosul entre Repú-
blica Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a 
República Oriental do Uruguai, celebrado em Belo horizonte, em 16 de dezembro 
de 2004. Promulgado pelo Decreto legislativo nº. 6.418, de 31 de março de 2008, 
publicado no DOU de 1º.4.2008. Dispõe sobre regras para Facilitação de Ativida-
des Empresariais no mercosul.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006418/2008-006418.htm

Ata de Retificação, de 30 de novembro de 2006, do Acordo de Complementação 
Econômica no 58, entre os Governos da República Federativa do Brasil, da Re-
pública Argentina, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, 
Estados Partes do mERCOSUL, e o Governo da República do Peru, lavrada em 30 
de novembro de 2006, na cidade de montevidéu. Promulgado pelo Decreto legis-
lativo nº. 6.410, de 24 de março de 2008, publicado no DOU de 25.3.2008. Dispõe 
sobre a execução do acordo celebrado no âmbito da Associação Latino-Americana 
de Integração (ALADI).
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006410/2008-006410.htm
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Vigésimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econô-
mica nº. 36, entre os Governos da República Argentina, da República Federa-
tiva do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, 
Estados Partes do mERCOSUL, e da República da Bolívia, celebrado em 
montevidéu, em 18 de agosto de 2006. Promulgado pelo Decreto legislativo 
nº. 6.396, de 13 de março de 2008, publicado no DOU de 14.3.2008. Dispõe 
sobre a execução do acordo celebrado no âmbito da Associação Latino-Ameri-
cana de Integração (ALADI), para tal, aprovando o “Programa de Ação mER-
COSUL Livre de Febre Aftosa” (PAmA), que consta como Anexo e forma 
parte do presente Protocolo.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006396/2008-006396.htm

Quadragésimo Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Eco-
nômica nº 35 (49PA-ACE35), entre os Governos da República Argentina, da Re-
pública Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental 
do Uruguai, Estados Partes do MERCOSUL, e o Governo da República do Chile, 
celebrado em montevidéu, em 25 de novembro de 2008. Promulgado pelo De-
creto legislativo nº. nº. 6.763, de 05 de fevereiro de 2009, publicado no DOU de 
6.2.2009. Dispõe sobre a execução do acordo celebrado no âmbito da Associação 
Latino-Americana de Integração (ALADI).
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2009-006763/2009-006763.htm

Qüinquagésimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica 
nº 35 (50PA-ACE35), assinado entre os Governos da República Argentina, da Re-
pública Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental 
do Uruguai, Estados Partes do MERCOSUL, e o Governo da República do Chile, 
celebrado em montevidéu, em 10 de dezembro de 2008. Promulgado pelo Decreto 
legislativo nº. 6.758, de 02 de fevereiro de 2009, publicado no DOU de 3.2.2009. 
Dispõe sobre a execução do acordo celebrado no âmbito da Associação Latino-
Americana de Integração (ALADI).
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2009-006758/2009-006758.htm

Qüinquagésimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação 
Econômica nº 35 (51PA-ACE35), assinado entre os Governos da República Ar-
gentina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da Re-
pública Oriental do Uruguai, Estados Partes do mERCOSUL, e o Governo da 
República do Chile, celebrado em Montevidéu, em 10 de dezembro de 2008. Pro-
mulgado pelo Decreto legislativo nº. 6.757, de 02 de fevereiro de 2009, publicado 
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no DOU de 3.2.2009. Dispõe sobre a execução do acordo celebrado no âmbito da 
Associação Latino-Americana de Integração (ALADI).
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2009-006757/2009-006757.htm

2. OrGANIzAçãO MUNDIAL DO COMÉrCIO – OMC

Criação da Delegação do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio e a 
outras Organizações Econômicas, com sede em Genebra, Confederação Suíça. 
Aprovado pelo Decreto nº 6.437, de 17 de abril de 2008, publicado no DOU de 
18.4.2008.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006437/2008-006437.htm

3. rEDE DIPLOMáTICA 

EmBAIXADAS

Criação da Embaixada do Brasil em Granada, com sede em Saint George’s. Au-
torizada pelo Decreto nº 6.612, de 22 de outubro de 2008, publicado no DOU de 
23.10.2008.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006612/2008-006612.htm

Criação da Embaixada do Brasil em Pyongyang, na República Democrática Po-
pular da Coréia. Autorizada pelo Decreto nº 6.587, de 29 de setembro de 2008, 
publicado no DOU de 30.9.2008. Fim da Embaixada Cumulativa com a Embaixada 
em Pequim.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006587/2008-006587.htm

Criação da Embaixada do Brasil em Baku, República do Azerbaijão. Autori-
zada pelo Decreto nº 6.578, de 25 de setembro de 2008, publicado no DOU de 
26.9.2008. Fim da Embaixada Cumulativa com a Embaixada em Ancara.
Fonte: 
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006578/2008-006578.htm
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Transferência da cumulatividade das Embaixadas do Brasil em Bishkek, na Repú-
blica Quirguiz, e em Ashkhabad, na República do Turcomenistão para ser cumula-
tivas com a Embaixada do Brasil em Astana, República do Cazaquistão. Autorizada 
pelo Decreto nº 6.449, de 07 de maio de 2008, publicado no DOU de 8.5.2008.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006449/2008-006449.htm

Criação da Embaixada do Brasil no Sultanato de Omã, com sede em Mascate. 
Autorizada pelo Decreto nº 6.432, de 14 de abril de 2008, publicado DOU de 
15.4.2008.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006432/2008-006432.htm
Transferência da cumulatividade das Embaixadas do Brasil em Freetown, Re-
pública de Serra Leoa, para a Embaixada do Brasil em Conacri, República da 
Guiné. Autorizada pelo Decreto nº 6.422, de 02 de abril de 2008, publicado no 
DOU de 3.4.2008.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006422/2008-006422.htm

Transferência da cumulatividade da Embaixada do Brasil em São Vicente e Gra-
nadinas para a Embaixada do Brasil em Bridgetown, Barbados. Autorizada pelo 
Decreto nº 6.362, de 21 de janeiro de 2008, publicado no DOU de 22.1.2008.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006362/2008-006362.htm

Transferência da cumulatividade da Embaixada do Brasil em São Vicente e Gra-
nadinas para a Embaixada do Brasil em Antígua e Barbuda para a Embaixada 
do Brasil em Bridgetown, Barbados. Autorizada pelo Decreto nº 6.361, de 21 de 
janeiro de 2008, publicado no DOU de 22.1.2008. 
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006361/2008-006361.htm

OUTROS ÓRGÃOS DO SERVIÇO EXTERIOR

Criação do Consulado-Geral do Brasil na República Bolivariana da Venezuela, 
com sede em Caracas. Autorizada pelo Decreto nº 6.343, de 04 de janeiro de 2008, 
publicado no DOU de 7.1.2008.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006343/2008-006343.htm
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Criação do Consulado-Geral do Brasil nos Estados Unidos Mexicanos, 
com sede na Cidade do México. Autorizada pelo Decreto nº 6.342, de 04 
de janeiro de 2008, publicado no DOU de 7.1.2008.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006342/2008-006342.htm

Criação do Consulado-Geral do Brasil em Hartford nos Estados Unidos 
da América.  Autorizada pelo Decreto nº 6.436, de 17 de abril de 2008, 
publicado no DOU de 18.4.2008.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006436/2008-006436.htm

Criação do Consulado-Geral do Brasil em em Washington, DC, nos Esta-
dos Unidos da América. Autorizada pelo Decreto nº 6.435, de 17 de abril 
de 2008, publicado no DOU de 18.4.2008.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006435/2008-006435.htm

Criação do Consulado-Geral do Brasil em Hamamatsu, no Japão. Autori-
zada pelo Decreto nº 6.599, de 09 de outubro de 2008, publicado no DOU 
de 10.10.2008.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006599/2008-006599.htm

4. OrGANIzAçãO ESTADOS AMErICANOS – OEA

Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Secretaria-Geral da Organização dos Estados 
Americanos, celebrado em Brasília, em 23 de maio de 2006. Aprovado 
pelo Decreto nº 6.627, de 03 de novembro de 2008, publicado no DOU de 
4.11.2008. Dispõe sobre as condições básicas sob as quais a Secretaria-
Geral prestará cooperação ao Governo na implementação e execução de 
projetos de desenvolvimento. 
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006627/2008-006627.htm
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5. OrGANIzAçãO DAS NAçõES UNIDAS – ONU

Acordo-Marco para o Estabelecimento de um Programa de Cooperação Interna-
cional entre entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização 
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Dispõe sobre promo-
ção de iniciativas conjuntas em países em desenvolvimento, visando ampliar a 
cooperação do Braisl com os países da América Latina e Caribe no campo da se-
gurança alimentar e nutricional e da agricultura familiar. Assinado em 18/04/2008.  
Fonte:
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=5342

Decreto nº 6.440, de 23 de abril de 2008 Promulga o Acordo Relativo à Imple-
mentação da Parte XI da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do mar, 
de 10 de dezembro de 1982, concluído em Nova York, em 29 de julho de 1994. 
Publicado no DOU de 24.4.2008. 
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006440/2008-006440.htm

Decreto nº 6.567, de 16 de setembro de 2008 Dispõe sobre a execução no Terri-
tório Nacional da Resolução nº 1782, de 29 de outubro de 2007, do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, que renova o regime de sanções contra a República 
da Costa do Marfim. Publicado no DOU de 17.9.2008. 
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006567/2008-006567.htm

Decreto nº 6.570, de 16 de setembro de 2008 Dispõe sobre a execução no Terri-
tório Nacional da Resolução nº 1807, de 31 de março de 2008, do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, que renova o regime de sanções contra a República 
Democrática do Congo. Publicado no DOU de 17.9.2008.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006570/2008-006570.htm

Decreto nº 6.440, de 23 de abril de 2008 Promulga o Acordo Relativo à Imple-
mentação da Parte XI da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do mar, 
de 10 de dezembro de 1982, concluído em Nova York, em 29 de julho de 1994. 
Publicado no DOU de 24.4.2008.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006440/2008-006440.htm

Decreto nº 6.358, de 18 de janeiro de 2008 Dispõe sobre a execução no Território 
Nacional da Resolução nº1.771, de 10 de agosto de 2007, do Conselho de Segu-
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rança das Nações Unidas, que renova o regime de sanções contra a República 
Democrática do Congo. Publicado no DOU de 21.1.2008.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006358/2008-006358.htm

Decreto nº 6.569, de 16 de setembro de 2008. Dispõe sobre a execução no Terri-
tório Nacional da Resolução nº1799, de 15 de fevereiro de 2008, do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, que renova o regime de sanções contra a República 
Democrática do Congo. Publicado no DOU de 17.9.2008.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006569/2008-006569.htm

6. COOPErAçãO TÉCNICA 

Colômbia: Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Co-
lômbia para implementação do projeto “Intercâmbio de Experiências sobre Gestão 
Ambiental Urbana”. Assinado em Bogotá, em 19 de julho de 2008. Dispõe sobre 
implementação de tal Projeto cuja finalidade é intercambiar conhecimentos sobre 
gestão de áreas protegidas urbanas e dos resíduos sólidos com base nos diferentes 
métodos utilizados no Brasil e na Colômbia.

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia para Imple-
mentação do Projeto “Destinação Adequada do lixo coletado Junto à População em 
situação de vulnerabilidade em Bogotá”. Assinado em Bogotá, em 19 de julho de 
2008. Dispõe sobre implementação de tal Projeto cuja finalidade é transferir conheci-
mentos sobre formulação e implementação de programas de destinação adequada do 
lixo coletado junto à população em situação de vulnerabilidade, por meio de troca de 
lixo por alimento.

Colômbia: Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica en-
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Colômbia para Implementação do Projeto “Intercâmbio de Conhecimentos sobre 
Processamento da Madeira”. Assinado em Bogotá, em 19 de julho de 2008. Dis-
põe sobre implementação de tal Projeto cuja finalidade é contribuir para o fortale-
cimento institucional do Serviço Nacional de Aprendizagem (SENA) por meio de 
capacitação na área de processamento da madeira.
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Colômbia: Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica en-
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Colômbia para Implementação do Projeto “Intercâmbio de Conhecimentos sobre 
a Implementação de Tecnologias Limpas na Produção de Gado na Colômbia”. 
Assinado em Bogotá, em 19 de julho de 2008. Dispõe sobre implementação de tal 
Projeto cuja finalidade é capacitar recursos humanos da Colômbia para o melho-
ramento da capacidade de produção de biofertilizantes com base em cepas nativas 
fixadoras de nitrogênio.

Peru: Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Científica e Técni-
ca entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Peru para Implementação do Projeto “Apoio à modernização da Administração 
Pública do Peru”, assinado em Lima, no dia 17 de maio de 2008. Dispõe sobre 
criação de projeto cuja finalidade é apoiar o processo de melhoria da gestão pú-
blica peruana.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5450

venezuela: Acordo-Quadro de Cooperação em Ciência e Tecnologia Espacial en-
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Boli-
variana da Venezuela, assinado em Caracas, aos 27 de junho de 2008. Dispõe sobre 
regras de cooperação para impulsionar, fortalecer e concretizar oportunidades de 
cooperação científico-tecnológica no campo da exploração e utilização do espaço 
exterior com fins pacíficos, priorizando a área da observação físico-territorial, para 
o beneficio mútuo de ambos os países. 
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5590

Marrocos: Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Científica, Técnica e 
Tecnológica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do 
Reino do marrocos para a Implementação do Projeto “Apoio à Implementação de 
um Canteiro Escola Piloto na Área de Construção Civil”, assinado em Rabat, aos  
25 de junho de 2008. Dispõe sobre implementação de tal Projeto com finalidade 
de colaborar para a formação de especialistas marroquinos em técnicas de gestão 
do ambiente escolar na área de formação profissional; apoiar à implementação de 
um canteiro escola piloto; e transferir a metodologia e o conhecimento aos espe-
cialistas marroquinos na área de formação em ações móveis.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5575
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Argelina: Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Científica, Tecnoló-
gica e Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Argelina Democrática e Popular para a Implementação do Projeto 
“Transferência de Conhecimento para a Produção de Gemas Lapidadas, Jóias e 
Artesanato Mineral”, assinado em Argel, aos 23 de junho de 2008. Dispoe sobre 
a implementação de tal projeto com finalidade de implantar na Casa de Artesa-
nato em Tamanrasset uma escola-piloto de formação em lapidação de pedras 
preciosas, compreendendo ateliers de lapidação, ourivesaria e design; capacitar 
formadores argelinos destinados a assegurar a formação de artesãos argelinos 
nos campos de ourivesaria, design e lapidação de pedras preciosas e semi-pre-
ciosas; e intercâmbio de experiências entre artesãos brasileiros e argelinos no 
campo da ourivesaria e do design, com vistas à valorização das pedras preciosas 
lapidadas.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5566

El Salvador: memorando de Entendimento para Cooperação em Desenvolvimen-
to, Inovação e Tecnologia entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de El Salvador. Assinado em El Salvador, aos 29 de maio 
de 2008. Dispõe sobre regaras para promover a cooperação nos campos do desen-
volvimento, da inovação e da tecnologia, com enfoque nas seguintes áreas, mas 
não limitada a elas: tecnologia industrial, estratégia tecnológica, gerência de pes-
quisa e desenvolvimento, informação técnica, energias alternativas, incubação de 
empresas de tecnologia e incubação em geral, qualidade e produtividade.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5490

Haiti: Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica e Cientí-
fica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Haiti para Implement ação do Projeto “Combate à Violência Contra as Mulhe-
res no haiti”, assinado em aos 28 de maio de 2008. Dispõe sobre a implementação 
de tal projeto com finalidade de contribuir para a prevenção da violência contra a 
mulher e para o tratamento eficaz das mulheres vitimadas.  
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5510

Timor-Leste:  Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Democrática 
de Timor-Leste para Implementação do Projeto “Apoio ao Fortalecimento do Setor da 
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Justiça em Timor-Leste”. Assindao em Díli, aos 11/07/2008. Dispõe sobre a imple-
mentação de tal projeto que cria regras para apoiar o fortalecimento do Setor da Justiça 
de Timor-Leste. 
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5640

Timor-Leste:  Protocolo de Intenções entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Democrática de Timor-Leste sobre Coopera-
ção Técnica na Área de Arquivos. Assinado em Díli, aos 11/07/2008. Dispõe sobre 
normalização da descrição arquivística, da preservação e conservação de docu-
mentos gráficos e da transferência de suportes cooperação na área de arquivos.
 Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5638

vietnã:  Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo da Repúbli-
ca Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista do Vietnã. Assinado em 
Hanói, aos 10 de julho de 2008. Dispõe sobre o desenvolvimento e execução, em áreas 
de interesse mútuo, de programas, projetos ou outras formas de cooperação científi-
ca e tecnológica, os quais serão objeto de Ajustes Complementares que determinarão 
planos de trabalho, procedimentos, alocação de recursos financeiros e outros aspectos 
suplementares.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5631

Indonésia:  Protocolo de Intenções entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Indonésia sobre Cooperação Técnica na Área 
de Técnicas de Produção de Etanol Combustível. Assinado em Jacarta, aos 12 de 
julho de 2008. Dispõe sobre regras que as Partes deverão fomentar, em regime de 
reciprocidade, a prestação mútua de cooperação para o desenvolvimento de técni-
cas de produção de etanol combustível.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5645

Costa rica:  Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Costa 
Rica para Implementação do Projeto “Fortalecimento Institucional das Assesso-
rias Internacionais dos ministérios da Saúde do Brasil e da Costa Rica”. Assinado 
em Brasília, aos 30 de julho de 2008. Dispõe sobre implementação de tal projeto 
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cuja finalidade é contribuir para o fortalecimento das Assessorias de Cooperação 
Internacional dos ministérios da Saúde do Brasil e da Costa Rica, promovendo o 
intercâmbio de informações, com vistas a desenvolver novas formas de planeja-
mento e de ações conjuntas.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5704

Sri Lanka: Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Democrática Socialista do Sri Lanka. 
Assinado em Brasília, aos 19/09/2008. Dispõe sobre  promoção da cooperação téc-
nica nas áreas consideradas prioritárias pelas Partes Contratantes e, mutuamente, 
atuar em prol do desenvolvimento econômico e social dos respectivos países.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5843

Nicarágua: Promulga o Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica da Nicarágua para Implementação do Projeto “Programa de modernização 
do Setor Dendroenergético da Nicarágua”, celebrado em manágua, em 22 de no-
vembro de 2000. Promulgado pelo Decreto nº 6.443, de 25 de abril de 2008, pu-
blicado no DOU de 28.4.2008. Dispõe sobre a implementação de tal projeto com 
objetivo de introduzir novas metodologias e técnicas de produção e utilização da 
dendroenergia na Nicarágua, buscando modernizar este setor visando a sustenta-
bilidade ecológica e a eficiência energética.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006443/2008-006443.htm

China: Promulga o Protocolo Complementar ao Acordo Quadro entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China 
sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas de Ciência e Tecnologia do Espaço Ex-
terior para a Continuidade do Desenvolvimento Conjunto de Satélites de Recursos 
Terrestres, celebrado em Brasília, em 27 de novembro de 2002. Promulgado pelo 
Decreto nº 6.560, de 08 de setembro de 2008, publicado no DOU de 9.9.2008. 
Dispõe sobre regras para promoção da cooperação técnica e científicas entre as 
Partes Contratantes.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006560/2008-006560.htm

Belize: Promulga o Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo de Belize, celebrado em Brasília, em 7 de junho 
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de 2005. Promulgado pelo Decreto nº 6.626, de 03 de novembro de 2008, publica-
do no DOU de 4.11.2008. Dispõe sobre promoção da cooperação técnica nas áreas 
consideradas prioritárias pelas Partes Contratantes.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006626/2008-006626.htm

áfrica do Sul: Promulga o Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da África do Sul no Campo da Cooperação Cien-
tífica e Tecnológica, celebrado em Pretória, em 8 de novembro de 2003. Promul-
gado pelo Decreto nº 6.617, de 23 de outubro de 2008, publicado no DOU de 
24.10.2008. Dispõe sobre regras para contribuição do desenvolvimento da coope-
ração científica e tecnológica com base na igualdade e vantagens mútuas.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006617/2008-006617.htm

Benin: Promulga o Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Benin, firmado em Brasília, em 11 
de agosto de 2005. Promulgado pelo Decreto nº 6.664, de 26 de novembro de 2008, 
publicado no DOU de 27.11.2008. Dispõe sobre regras para promover e desenvol-
ver a cooperação técnica entre os dois países nas áreas da saúde, da agricultura, dos 
esportes, assim como em todas as outras áreas consideradas prioritárias pelas Partes 
Contratantes.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006664/2008-006664.htm

Argentina: Promulga o Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Cientí-
fica e Tecnológica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
no da República Argentina, na Área de Tecnologia militar, celebrado em Puerto 
Iguazú, em 30 de novembro de 2005. Promulgado pelo Decreto nº 6.668, de 27 
de novembro de 2008, publicado no DOU de 28.11.2008. Dispõe sobre regras 
para intensificar e regulamentar a colaboração nas áreas de desenvolvimento, 
aquisição, manutenção de materiais, fornecimento de tecnologia militar e na 
elaboração de Projetos de Sistemas de Armas (PSA) a serem implementados 
pelo Exército brasileiro, por intermédio da Secretaria de Ciência e Tecnologia 
(SCT); e pelo Exército argentino, por intermédio da Diréccion de Evolución 
Tecnológica.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006668/2008-006668.htm

França: Promulga o Acordo de Parceria e de Cooperação entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa em maté-
ria de Segurança Pública, celebrado em Brasília, em 12 de março de 1997. Pro-
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mulgado pelo Decreto nº 6.718, de 29 de dezembro de 2008, publicado no DOU 
de 30.12.2008. Dispõe sobre regras para desenvolver uma cooperação técnica e 
operacional em matéria de segurança pública, comprometendo-se, mutuamente, à 
prestação de assistência nas áreas denominadas no acordo.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006718/2008-006718.htm

Nicarágua: Promulga o Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Gover-
no da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Nicarágua, 
celebrado em manágua, em 2 de fevereiro de 2006. Promulgado pelo Decreto nº 
6.719, de 29 de dezembro de 2008, publicado no DOU de 30.12.2008. Dispõe 
sobre regras para promoção da cooperação técnica nas áreas consideradas priori-
tárias pelas Partes Contratantes. 
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006719/2008-006719.htm

Guiana: Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiana 
para implementação do projeto “Transferência de técnicas para contribuir no desen-
volvimento do setor, de aqüicultura da guiana”. Assinado em Rio de Janeiro, aos 7 
de outubro de 2008. Dispõe sobre  implementação de tal projeto cuja finalidade é 
apoiar o Governo da Guiana por meio da capacitação no setor de aqüicultura.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5900

rússia: Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da Federação da Rússia sobre Cooperação Técnico-militar. Assinado em Rio de 
Janeiro, aos 26 de novembro de 2008. Dispõe sobre  O presente Acordo tem por 
objetivo a promoção da cooperação técnico-militar entre as Partes, nos campos da 
tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, apoio logístico e aquisição de produtos e 
serviços de defesa.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=6090

Haiti: Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica e Cientí-
fica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Haiti para Implementação do Projeto “Combate à Violência Contra as Mulhe-
res no haiti”. Assinado em Porto Príncipe aos 28 de maio de 2008. Dispõe sobre 
implementação de tal projeto cuja finalidade é contribuir para a prevenção da vio-
lência contra a mulher e para o tratamento eficaz das mulheres vitimadas.
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Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5510

Cuba: Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Científica, Técni-
ca e Tecnológica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República de Cuba para Implementação do Projeto “Suporte Técnico e Exten-
são Institucional do Sistema de Informação de Águas Subterrâneas (Siagas) em 
Cuba”. Assinado em havana, em 15 de janeiro de 2008. Dispõe sobre implemen-
tação de tal projeto cuja finalidade é capacitar equipes técnicas cubanas na gestão 
e no uso do Sistema de Informação de Águas Subterrâneas.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5077

rússia: Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da Federação da Rússia sobre Cooperação Técnico-militar. Assinado em Rio de 
Janeiro, em 26 de novembro de 2008. Dsipõe sobre a promoção da cooperação 
técnico-militar entre as Partes, nos campos da tecnologia, pesquisa e desenvolvi-
mento, apoio logístico e aquisição de produtos e serviços de defesa. 
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=6090

Gana: Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica e Cien-
tífica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica de Gana para Implementação do Projeto “Desenvolvimento das Bases para 
o Estabelecimento da Agricultura de Energia em Gana”. Assinado em Acra, aos 
19 de abril de 2008. Dispõe sobre implementação de tal projeto cuja finalidade é 
apresentar o Programa Brasileiro de Biocombustíveis às autoridades ganenses; 
avaliar o potencial para a produção de cultivos para biocombustíveis em Gana, 
e capacitar profissionais ganenses em sistemas de produção de cultivos para bio-
combustíveis.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5343

Argentina:  Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina 
para Implementação do Projeto “mapeamento Geológico e de Recursos minerais 
em áreas de Fronteira”. Assinado em Buenos Aires aos 23 de fevereiro de 2008. 
Dispõe sobre implementação de tal projeto cuja finalidade é confeccionar cartas 

Anexos.indd   246 18/06/2009   21:09:58



Anexo IV - Tratados Internacionais 247

geológicas comuns e cartas temáticas de recursos minerais, insumos minerais para 
a agricultura, linhas de base ambiental e ordenamento territorial.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5162

Japão: Acordo entre o Brasil e o Japão sobre a JICA, entre os Governos do Brasil 
e do Japão. Em 18 de fevereiro de 2008.  Dispõe sobre conferencia do status de 
representação autônoma à Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) 
no Brasil. 
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5141

Guatemala:  Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Científica 
e Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Guatemala para Implementação do Projeto “Apoio Técnico para Im-
plementação de Bancos de Leite humano na Guatemala”. Assinado em Brasília, 
aos 4 de abril de 2008. Dispõe sobre implementação de tal projeto cuja finalidade 
é assessorar o ministério da Saúde Pública e Assistência Social da Guatemala na 
implementação de uma Rede Nacional de Bancos de Leite humano capaz de for-
talecer as ações de promoção e apoio ao aleitamento materno.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5296

7. COOPErAçãO ECONôMICA

Jordânia: Acordo de Cooperação Econômica e Comercial entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino Hachemita da Jordânia. 
Assinado em Brasília, aos 23 de outubro de 2008. Dispõe sobre aplicação de me-
didas apropriadas para promover, facilitar e desenvolver a cooperação econômica 
e comercial entre os dois países no longo prazo e de forma estável.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5956

república Tcheca: Acordo entre o Governo da República Federativa do Bra-
sil e o Governo da República Tcheca sobre Cooperação Econômica e Indus-
trial. Assinado em Praga, aos 12 de abril de 2008. Dispõe sobre regras para 
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desenvolvimento das relações econômicas bilaterais e promoverão a cooperação 
econômica, industrial, técnica e tecnológica, assim como o fluxo bilateral de 
investimentos.
Fonte:
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=5324

Alemanha: Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Federal da Alemanha sobre Cooperação Financeira. 
Assinado em Brasília, aos 14 de maio de 2008. Dispõe sobre consseção pelo 
governos Alemão de obtenção junto ao Kreditanstalt für Wiederaufbau (dora-
vante denominado “KfW”) de contribuições financeiras não reembolsáveis, no 
montante total de 40.000.000 EUR (quarenta milhões de euros), para os proje-
tos “manejo Florestal Sustentável na Amazônia”, “Fundo para Áreas Protegi-
das na Amazônia – FAP/ARPA”, “Cooperação Trilateral: Combate à AIDS” e 
“Áreas Protegidas da Amazônia – ARPA II”. 
Fonte:
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=5412

Angola: Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Econômica, Científica e 
Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica de Angola para Implementação do Projeto “Fortalecimento da Preservação 
da memória e da Produção Audiovisuais de Angola”. Assinado no Rio de Janeiro, 
em 17 de julho de 2008. Dispõe sobre implementação de tal projeto cuja finalidade 
é capacitar técnicos angolanos nos setores de gestão, descarte, preservação, restau-
ração, indexação e difusão dos acervos audiovisuais; e gestão, criação, produção, 
finalização e difusão de peças audiovisuais.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5665

Colômbia: Protocolo sobre Cooperação Econômica e Comercial entre Brasil e 
Colômbia. Assinado em Letícia, aos 20/07/2008. Dispõe sobre implementação de 
tal projeto cuja finalidade é intercambiar conhecimentos sobre gestão de áreas pro-
tegidas urbanas e dos resíduos sólidos com base nos diferentes métodos utilizados 
no Brasil e na Colômbia. 
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5679

Jordânia: Acordo de Cooperação Econômica e Comercial entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino Hachemita da Jordânia. 
Assinado em Brasília, aos 23 de outubro de 2008. Dispõe sobre regras para pro-
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mover, facilitar e desenvolver a cooperação econômica e comercial entre os dois 
países no longo prazo e de forma estável.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5956

O Qüinquagésimo Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação 
Econômica nº 18, entre os Governos da República Argentina, da República Fe-
derativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uru-
guai. Celebrado em montevidéu, aos 17 de dezembro de 2007. Promulgado pelo 
Decreto nº 6.374, de 18 de fevereiro de 2008, publicado no DOU de 19.2.2008. 
Dispõe sobre a execução do acordo celebrado no âmbito da Associação Latino-
Americana de Integração (ALADI), relativo a Transações Comerciais em moe-
das Locais.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006374/2008-006374.htm

Sexagésimo Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Eco-
nômica no 2, entre os Governos da República Federativa do Brasil e da Repú-
blica Oriental do Uruguai. Assinado em Montevidéu aos 17 de julho de 2008. 
Promulgado pelo Decreto nº 6.518, de 28 de julho de 2008, publicado no DOU 
de 31/07/2008. Dispõe sobre a execução do acordo celebrado no âmbito da Asso-
ciação Latino-Americana de Integração (ALADI), incorporando a tal Incorporar o 
anexo “Acordo sobre a Política Automotiva Comum entre a República Federativa 
do Brasil e a República Oriental do Uruguai” (Acordo Automotivo), que faz parte 
do presente Protocolo. 
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006518/2008-006518.htm

Trigésimo Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômi-
ca nº 14, entre os Governos da República Argentina e da República Federativa 
do Brasil, celebrado em montevidéu, aos 20 de dezembro de 1990. Promulgado 
pelo Decreto nº 6.500, de 02 de julho de 2008, publicado no DOU de 3.7.2008. 
Dispõe sobre a execução do acordo celebrado no âmbito da Associação Latino-
Americana de Integração (ALADI), relativo ao Acordo sobre a Política Auto-
motiva Comum.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006500/2008-006500.htm

Acordo sobre Cooperação Financeira (2000/2001) entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha, celebrado 
em Brasília, aos 27 de novembro de 2003. Promulgado pelo Decreto nº 6.675, de 
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03 de dezembro de 2008, publicado no DOU de 4.12.2008. Dispõe sobre regras 
para as partes de cooperação financeira para a obtenção junto ao “Kreditanstalt für 
Wiederaufbau” (Instituto de Crédito para a Reconstrução), para o projeto “Ener-
gias Renováveis no Norte e Nordeste do Brasil”.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006675/2008-006675.htm

Sexagésimo Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econô-
mica nº 18 (66PA-ACE18), entre os Governos da República Argentina, da Repú-
blica Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do 
Uruguai, assinado em 27 de agosto de 2008. Promulgado pelo Decreto nº 6.699, 
de 17 de dezembro de 2008, publicado no DOU de 18.12.2008. Dispõe sobre a 
execução do acordo celebrado no âmbito da Associação Latino-Americana de 
Integração (ALADI), incorporando ao Acordo a Diretriz Nº 23/07 da Comissão 
de Comércio do mERCOSUL relativa a “Regime de Origem do mERCOSUL 
(revogação da Diretriz CCm Nº 19/07)”, que consta como anexo e integra o 
presente Protocolo. 
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006699/2008-006699.htm

Sexagésimo Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Eco-
nômica nº 18, entre os Governos da República Argentina, da República Fede-
rativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, 
assinado em de 1º de outubro de 2008. Promulgado pelo Decreto nº 6.680, de 
08 de dezembro de 2008, publicado no DOU de 9.12.2008. Dispõe sobre a 
execução do acordo celebrado no âmbito da Associação Latino-Americana de 
Integração (ALADI), incorporando ao Acordo a Decisão Nº 3/06 do Conselho 
do mercado Comum e a Diretriz Nº 12/06 da Comissão de Comércio, relativas 
a “Regimes Especiais de Importação”, que constam como Anexo e integram o 
presente Protocolo.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006680/2008-006680.htm

Trinidad e Tobago: Convenção entre o Governo da República Federativa do Bra-
sil e o Governo da República de Trinidad e Tobago para Evitar a Dupla Tributação 
e Prevenir a Evasão Fiscal em matéria de Impostos sobre a Renda e Para Incenti-
var o Comércio e o Investimento Bilaterais. Assinado em Brasília, em 23 de julho 
de 2008. 
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5687
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Colômbia: Protocolo sobre Cooperação Econômica e Comercial entre Brasil e 
Colômbia. Assinado em Letícia, aos 20 de julho de 2008. Dispõe sobre reiteração 
da decisão dos dois países de desenvolver projetos no âmbito do “Memorandum 
de Entendimento sobre Cooperação no Setor Ferroviário entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia”, firmado em 
09 de fevereiro de 1988, que prevê medidas de cooperação para promover a reabi-
litação do sistema ferroviário colombiano, em acordo com diretrizes estabelecidas 
pelo ministério de Transporte da República da Colômbia.

Jordânia: Acordo de Cooperação Econômica e Comercial entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino Hachemita da Jordânia. As-
sinado em Brasília, em 23 de outubro de 2008. Dispõe sobre regras para promover, 
facilitar e desenvolver a cooperação econômica e comercial entre os dois países no 
longo prazo e de forma estável.

Jordânia: Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino Hachemita da Jordânia. As-
sinado em Brasília, em 23 de outubro de 2008. Dispõe sobre regras para expandir 
e fortalecer os laços entre as comunidades científicas e tecnológicas em ambos os 
países por meio do estabelecimento de condições favoráveis de desenvolvimento 
de cooperação científica e tecnológica em bases mutualmente benéficas e eqüitati-
vas para finalidades pacíficas.

Jordânia: Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
no do Reino Hachemita da Jordânia na Área da Educação. Assinado em Brasília, 
em 23 de outubro de 2008. Dispõe sobre regras para cooperação em educação e 
em desenvolvimento científico de modo a contribuir para o melhor entendimento, 
observadas as respectivas legislações nacionais.

Jordânia: Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
do Reino Hachemita da Jordânia para Cooperação no Campo do Turismo. Assi-
nado em Brasília, em 23 de outubro de 2008. Dispõe sobre regras para promover 
e incentivar o desenvolvimento do turismo entre os dois países e facilitar o movi-
mento de turismo recíproco, com a cooperação das agências de viagem e de outras 
estruturas e organizações vinculadas à atividade de turismo.

Jordânia: Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da República Federa-
tiva do Brasil e o Governo do Reino Hachemita da Jordânia. Assinado em Brasília, 
em 23 de outubro de 2008. Dispõe sobre regras para desenvolver atividades que 
contribuirão para aumentar o conhecimento mútuo e o entendimento de ambos os 
países, bem como a difusão de suas respectivas culturas.
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Jordânia: memorando de Entendimento entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo do Reino Hachemita da Jordânia sobre Cooperação Técnica 
em Agricultura. Assinado em Brasília, em 23 de outubro de 2008. Dispõe sobre 
intercambio de informação técnica, documentos, resultados de pesquisa e peritos 
nos temas de produção e reprodução de sementes para pesquisa, incluindo manejo 
de pastos e irrigação.

Jordânia: memorando de Entendimento para o Estabelecimento de Consultas 
Bilaterais entre o ministério das Relações Exteriores da República Federativa do 
Brasil e o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Hachemita da Jordâ-
nia. Assinado em Brasília, em 23 de outubro de 2008. Dispõe sobre procedimen-
tos para consultas bilaterais em nível diplomático que constituirão mecanismo 
útil para a promoção do diálogo bilateral. Essas consultas examinarão as rela-
ções bilaterais e outros assuntos regionais e internacionais de interesse mútuo de 
ambos os ministérios.

Jordânia: memorando de Entendimento entre a República Federativa do Brasil e 
o Reino Hachemita da Jordânia sobre o reconhecimento de Certificados Relativos 
à Regra I/10 da Convenção Internacional sobre Padrões de Formação, Certificação 
e Serviço de Quarto para marítimos, 1978, como Emendada Por Ambas As Partes. 
Assinado em Brasília, em 23 de outubro de 2008. Dispõe sobre reconhecimento 
de educação e formação marítima, certificação de competência de marítimos entre 
o Reino Hachemita da Jordânia e a República Federativa do Brasil para a imple-
mentação da Convenção Internacional sobre Padrões de Formação, Certificação e 
Serviço de Quarto, 1978, como emendada por ambas as Partes.

Jordânia: Acordo sobre Auxílio Jurídico mútuo em matéria Penal entre a Repú-
blica Federativa do Brasil e o Reino Hachemita da Jordânia. Assinado em Brasília, 
em 23 de outubro de 2008. Dispõe sobre prestação de auxílio jurídico mútuo, em 
procedimentos relacionados a matéria penal, incluindo qualquer medida tomada 
em relação a investigação ou persecução de delito e medidas assecuratórias refe-
rentes a produtos e instrumentos do crime, tais como bloqueio, seqüestro e apreen-
são, bem como o seu perdimento e repatriação.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5956
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8. COMUNIDADE DOS PAíSES DE LíNGUA POrTUGUESA 

Acordo da CPLP sobre Concessão de Vistos de Múltiplas Entradas para Deter-
minadas Categorias de Pessoas, assinado em Brasília, em 30 de julho de 2002. 
Promulgado pelo Decreto nº 6.475, de 05 de junho de 2008, publicado no DOU de 
6.6.2008. Dispõe sobre habilitação de visto aos cidadãos de um dos Estados Mem-
bros da CPLP, para múltiplas entradas em qualquer dos outros Estados membros 
da Comunidade, com a duração mínima de um ano.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006475/2008-006475.htm

Acordo sobre Concessão de Visto Temporário para Tratamento Médico a Cida-
dãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinado em Brasília, em 
30 de julho de 2002. Promulgado pelo Decreto nº 6.471, de 04 de junho de 2008, 
publicado no DOU de 5.6.2008. Dispõe sobre regras para execução de tal acordo. 
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006471/2008-006471.htm

Acordo da CPLP sobre Estabelecimento de Requisitos Comuns Máximos para a 
Instrução de Processos de Visto de Curta Duração, assinado em Brasília, em 30 
de julho de 2002. Promulgado pelo Decreto nº 6.529, de 04 de agosto de 2008, 
publicado no DOU de 5.8.2008. Dispõe sobre medidas comuns tendentes a agilizar 
a concessão de vistos de curta duração para os cidadãos da CPLP, nos respectivos 
Estados membros.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006529/2008-006529.htm

Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, entre os Governos da República de 
Angola, da República Federativa do Brasil, da República de Cabo Verde, da Repú-
blica de Guiné-Bissau, da República de moçambique, da República Portuguesa e 
da República Democrática de São Tomé e Príncipe, assinado em Lisboa, em 16 de 
dezembro de 1990. Promulgado pelo Decreto nº 6.583, de 29 de setembro de 2008, 
publicado no DOU de 30.9.2008. Dispõe sobre novas regras da língua portuguesa 
em defesa de sua unidade essencial e para o seu prestígio internacional.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006583/2008-006583.htm

Segundo Protocolo Modificativo ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, 
celebrado entre os Governos da República de Angola, da República Federativa 
do Brasil, da República de Cabo Verde, da República de Guiné-Bissau, da Repú-
blica de moçambique, da República Portuguesa, da República Democrática de 
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São Tomé e Príncipe e da República Democrática de Timor-Leste, assinado em 
São Tomé, em 25 de julho de 2004. Promulgado pelo Decreto nº 6.585, de 29 de 
setembro de 2008, publicado no DOU de 30.9.2008. Dispõe sobre nova redação 
ao artigo 3° e 5° do Acordo. 
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006585/2008-006585.htm

Protocolo Modificativo ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, entre os 
Governos da República de Angola, da República Federativa do Brasil, da Repúbli-
ca de Cabo Verde, da República de Guiné-Bissau, da República de moçambique, 
da República Portuguesa e da República Democrática de São Tomé e Príncipe, 
assinado em Praia, em 17 de julho de 1998. Promulgado pelo Decreto nº 6.584, 
de 29 de setembro de 2008, publicado no DOU de 30.9.2008. Dispõe sobre nova 
redação ao artigo 2° e 3° do Acordo. 
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006584/2008-006584.htm

9. COOPErAçãO rEGIONAL 

Colômbia: memorando de Entendimento entre a República Federativa do Brasil 
e a República da Colômbia para a Cooperação no Combate da Fabricação e o 
Tráfico Ilícitos de Armas de Fogo, Munições, Acessórios, Explosivos e outros Ma-
teriais Relacionados. Assinado em Bogotá, em 19 de julho de 2008. Dispõe sobre 
compromisso fixado pelas partes para  empreender esforços conjuntos, harmonizar 
políticas e realizar ações específicas para o controle, a fiscalização e a repressão à 
fabricação, importação, exportação, comercialização e ao tráfico ilícitos de armas 
de fogo, munições, explosivos e outros materiais relacionados, procurando a erra-
dicação das atividades não autorizadas e/ou ilícitas.

Colômbia: Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
no Da República da Colômbia sobre Cooperação em matéria de Defesa. Assinado 
em Bogotá, em 19 de julho de 2008. Dispõe sobre regras para promover a coopera-
ção entre as Partes em assuntos relativos à defesa, com ênfase nas áreas de pesqui-
sa e desenvolvimento, apoio logístico, de indústria aeronáutica, naval e terrestre, 
bem como a aquisição de produtos e serviços de defesa; partilhar conhecimentos 
e experiências adquiridas no campo de operações, na utilização de equipamento 
militar de origem nacional e estrangeira, bem como no cumprimento de operações 
internacionais de manutenção de paz; nas áreas da ciência e tecnologia. 
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Colômbia: memorando de Entendimento entre o Governo da República Federa-
tiva do Brasil, o Governo da República da Colômbia e o Governo da República 
do Peru para Combater as Atividades Ilícitas nos Rios Fronteiriços e/ou Comuns. 
Assinado em Letícia, em 20 de julho de 2008. Dispõe sobre regras para conter o 
tráfego de embarcações suspeitas de serem utilizadas na prática de crimes e con-
travenções e encontrem nos respectivos rios limítrofes e/ou comuns. 
Fonte:
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=5679

Trinidad e Tobago: Convenção entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República de Trinidad e Tobago para Evitar a Dupla Tributação e 
Prevenir a Evasão Fiscal em matéria de Impostos sobre a Renda e Para Incentivar 
o Comércio e o Investimento Bilaterais. Assinado em 23 de julho de 2008. Dispõe 
sobre regras para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de 
impostos sobre a renda e para incentivar o comércio e o investimento bilaterais. 
Fonte:
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=5687

Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial nº 38, entre os Gover-
nos da República Federativa do Brasil e da República Cooperativista da Guiana, 
de 26 de agosto de 2008. Promulgado pelo Decreto nº 6.730, de 12 de janeiro de 
2009, publicado no DOU de 13.1.2009. Dispõe sobre a execução do acordo cele-
brado no âmbito da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI). 
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2009-006730/2009-006730.htm

SICA: Acordo sobre a Admissão do Brasil ao Sistema de Integração Centro-Ame-
ricana na Categoria de Observador Regional (SICA). Assinado em Rio de Janeiro, 
7 de outubro de 2008. 
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5898

Argentina: Convênio do Sistema de Pagamentos em moeda Local entre a Repúbli-
ca Argentina (Banco Central de la República Argentina) e a República Federativa 
do Brasil (Banco Central do Brasil). Assinado em Brasília, em 8 de setembro de 
2008. Dispõe sobre  integração financeira entre o Brasil e a Argentina conforme os 
propósitos de integração regional previstos no Tratado de Assunção que constituiu 
o mERCOSUL.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5816
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Tratado Constitutivo da União de Nações Sul-Americanas. Assinado em 
Brasília, 23 de maio de 2008. Dispõe sobre criação da União de Nações Sul-
americanas (UNASUL) como uma organização dotada de personalidade jurí-
dica internacional entre República Argentina, República da Bolívia, República 
Federativa do Brasil, República do Chile, República da Colômbia, República 
do Equador, República Cooperativista da Guiana,  República do Paraguai,  Re-
pública do Peru,  República do Suriname,  República Oriental do Uruguai e 
República Bolivariana da Venezuela. 
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5466

venezuela: Acordo sobre Serviços Aéreos entre o Governo da Repúbli-
ca Federativa do Brasil e o Governo da República Bolivariana da Vene-
zuela. Assinados em manaus, aos 30 de setembro de 2008. Dsipõe so-
bre regras para contribuir com o desenvolvimento da aviação civil 
Internacional e estabelecer serviços aéreos entre e além de os territórios das partes.  
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5875

Institui o Comitê Gestor de Acompanhamento de Compromissos Relativos à In-
tegração Sul-americana - CGCOM-SUL. Promulgado pelo Decreto nº 6.369, de 
30 de janeiro de 2008, publicado no DOU de 31.1.2008. Dispõe sobre instituição 
do CGCOm-SUL, encarregado do monitoramento e articulação de ações para a 
implementação de acordos e outros compromissos assumidos pelo Governo brasi-
leiro no âmbito da integração sul-americana.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006369/2008-006369.htm

Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Re-
pública do Paraguai para a Construção de uma Segunda Ponte Internacional 
sobre o Rio Paraná, firmado em Montevidéu, em 8 de dezembro de 2005. Promul-
gado pelo Decreto nº 6.676, de 04 de dezembro de 2008, publicado no DOU de 
5.12.2008. Dispõe sobre regras para execução do Acordo. 
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006676/2008-006676.htm

Sexagésimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Eco-
nômica nº 18, entre os Governos da República Argentina, da República Fede-
rativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, 
assinado em montevidéu, aos 11 de abril de 2008. Promulgado pelo Decreto nº 
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6.652, de 18 de novembro de 2008, publicado no DOU de 20.11.2008. Dispõe 
sobre a execução do acordo celebrado no âmbito da Associação Latino-Ameri-
cana de Integração (ALADI), incorporando ao Acordo a Diretriz N° 10/07 da 
Comissão de Comércio do mERCOSUL relativa a “Regime de Origem mER-
COSUL”, que consta como anexo e integra o presente Protocolo.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006652/2008-006652.htm

Sexagésimo Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econô-
mica no 2, assinado entre os Governos da República Federativa do Brasil e da 
República Oriental do Uruguai, em Montevidéu, aos 17 de julho de 2008. Pro-
mulgado pelo Decreto nº 6.518, de 28 de julho de 2008, publicado no DOU de 
31/07/2008. Dispõe sobre a execução do acordo celebrado no âmbito da Associa-
ção Latino-Americana de Integração (ALADI), incorporando ao Acordo o anexo 
“Acordo sobre a Política Automotiva Comum entre a República Federativa do 
Brasil e a República Oriental do Uruguai” (Acordo Automotivo), que faz parte do 
presente Protocolo.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006518/2008-006518.htm
Trigésimo Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica 
nº 14, entre os Governos da República Argentina e da República Federativa do Bra-
sil. Promulgado pelo Decreto nº 6.500, de 02 de julho de 2008, publicado no DOU 
de 3.7.2008. Dispõe sobre a execução do acordo celebrado no âmbito da Associação 
Latino-Americana de Integração (ALADI), incorporando ao Acordo o “Acordo so-
bre a Política Automotiva Comum entre a República Argentina e a República Fede-
rativa do Brasil”, incluído no Anexo, e que forma parte do presente Protocolo.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006500/2008-006500.htm

10.  OrGANIzAçãO DAS NAçõES UNIDAS PArA A EDUCAçãO 
CIêNCIA E CULTUrA – UNESCO E OrGANIzAçãO DOS 
ESTADOS AMErICANOS - OEA

Convênio para a Criação do Centro de Cooperação Regional para a Educação de 
Adultos na América Latina e no Caribe - CREFAL, celebrado entre a Organização 
das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura, doravante, “UNESCO”, 
a secretaria-geral da Organização dos Estados Americanos, doravante “SG/OEA” 
e os países da América Latina e do Caribe, que doravante serão denominados 
“estados membros”, assinado na Cidade do méxico, em 19 de outubro de 1990. 
Promulgado pelo Decreto nº 6.721, de 29 de dezembro de 2008, publicado no 
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DOU de 31.12.2008. Dispõe sobre regras para criação do CREFAL cujo objetivo 
é a cooperação regional na educação para adultos. 
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006721/2008-006721.htm

11. TUrISMO

Acordo de Cooperação no Domínio do Turismo entre a República Federativa do 
Brasil e a República Portuguesa, firmado em Salvador, em 29 de outubro de 2005. 
Promulgado pelo Decreto nº 6.700, de 17 de dezembro de 2008, publicado no 
DOU de 18.12.2008. Dispõe sobre regras para reforçar a cooperação institucio-
nal e empresarial no domínio do turismo e favorecerão o incremento dos fluxos 
turísticos entre os dois países, no respeito da respectiva legislação interna e das 
obrigações assumidas internacionalmente.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006700/2008-006700.htm

Acordo de Cooperação no Setor do Turismo entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República Helênica, celebrado em Brasília, em 
19 de dezembro de 2002. Promulgado pelo Decreto nº 6.364, de 23 de janeiro de 
2008, publicado no DOU de 24.1.2008. Dispõe sobre regras para cooperação no 
setor do turismo entre as partes. 
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006364/2008-006364.htm

Acordo Cooperação na Área do Turismo entre Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da Federação da Rússia, celebrado em Brasília, em 12 de 
dezembro de 2001. Promulgado pelo Decreto nº 6.404, de 19 de março de 2008, 
publicado no DOU de 20.3.2008. Dispõe sobre regras para cooperação no setor do 
turismo entre as partes. 
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006404/2008-006404.htm

Acordo sobre Facilitação de Circulação de Pessoas entre a República Federativa 
do Brasil e a República Portuguesa, celebrado em Lisboa, em 11 de julho de 2003. 
Promulgado pelo Decreto nº 6.427, de 07 de abril de 2008, publicado no DOU de 
8.4.2008. Dispõe sobre medidas para facilitação de circulação de pessoas nos pai-
ses partes, como isenção de vistos, concessão de vistos, entre outras regras. 
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006427/2008-006427.htm
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Acordo sobre Isenção Parcial de Vistos entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Região Administrativa Especial de Hong 
Kong da República Popular da China firmado em Brasília, em 20 de outubro de 
2005. Promulgado pelo Decreto nº 6.651, de 18 de novembro de 2008, publicado 
no DOU de 20.11.2008. Dispõe sobre isenção de Visto para os cidadãos dos paises 
partes do Acordo, portadores de passaportes válidos para entrar, transitar e perma-
necer no território da Região Administrativa Especial de Hong Kong, para fins de 
negócios ou turismo. 
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006651/2008-006651.htm

Acordo sobre Cooperação na Área de Turismo, entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da Ucrânia, celebrado em Brasília, em 28 de abril 
de 1999. Promulgado pelo Decreto nº 6.562, de 11 de setembro de 2008, publicado 
no DOU de 12.9.2008. Dispõe sobre regras para cooperação no setor do turismo 
entre as partes. 
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006562/2008-006562.htm

12. COOPErAçãO JUDICIAL INTErNACIONAL

Acordo de Cooperação e Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria Penal entre a Repú-
blica Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, celebrado em Brasília, em 22 
de maio de 2006. Promulgado pelo Decreto nº 6.681, de 08 de dezembro de 2008, 
publicado no DOU de 9.12.2008. Dispõe sobre regras para o auxílio jurídico mú-
tuo em matéria penal entre as autoridades competentes das Partes.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006681/2008-006681.htm

Acordo de Cooperação Judicial em Matéria Penal entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da República de Cuba, celebrado em 
Havana, em 24 de setembro de 2002. Promulgado pelo Decreto nº 6.462, de 21 
de maio de 2008, publicado no DOU de 23.5.2008. Dispõe sobre regras para 
o auxílio jurídico mútuo em matéria penal entre as autoridades competentes 
das Partes.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006462/2008-006462.htm
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13. COOPErAçãO CULTUrAL

Memorando de Entendimento entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Democrática de Timor-Leste sobre Cooperação Cultu-
ral; 30/01/2008.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5091
Atos assinados por ocasião da visita do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 
Moçambique - 16 e 17 de outubro de 2008 Ajuste Complementar ao Acordo de 
Cooperação Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República de Moçambique nas Áreas Audiovisual e Cinematográfica
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5935

Atos assinados por ocasião da visita do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 
Moçambique - 16 e 17 de outubro de 2008 Ajuste Complementar ao Acordo de 
Cooperação Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República de Moçambique nas Áreas Audiovisual e Cinematográfica
Fonte
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5962

Acordo de Cooperação Cultural e Educacional entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República helênica, celebrado em Atenas, em 
27 de março de 2003. Promulgado pelo Decreto nº 6.414, de 25 de março de 2008, 
publicado no DOU de 26.3.2008. Dispõe sobre regras para cooperação cultural e 
educacional entre as partes. 
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006414/2008-006414.htm

Acordo sobre Co-Produção Cinematográfica, entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha, celebrado em 
Berlim, em 17 de fevereiro de 2005. Promulgado pelo Decreto nº 6.375, de 19 
de fevereiro de 2008, publicado no DOU de 20.2.2008. Dispõe sobre regras para 
intensificar e favorecer a co-produção cinematográfica, que poderá promover o 
desenvolvimento das indústrias cinematográfica e audiovisual de ambos os países 
e o fortalecimento do intercâmbio cultural e econômico recíproco. 
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006375/2008-006375.htm
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Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Armênia, celebrado em Brasília, em 7 de 
maio de 2002. Promulgado pelo Decreto nº 6.349, de 10 de janeiro de 2008, 
publicado no DOU de 11.1.2008. Dispõe sobre regras para desenvolver a co-
operação entre as partes, seja por intercâmbio de grupos teatrais, artísticos e 
folclóricos, assim como o de artistas individuais; ou, no campo do cinema, por 
meio do intercâmbio de filmes ou da participação em festivais internacionais 
de cinema organizados pela outra Parte Contratante; ou ainda, o intercâmbio 
de exposições de arte.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006349/2008-006349.htm

14. CONSULTAS POLíTICAS 

Atos assinados por ocasião da IX Cimeira Brasil-Portugal - Salvador, 28 de 
outubro de 2008. memorando de entendimento entre o ministério das Rela-
ções Exteriores da República Federativa do Brasil e o ministério dos Negócios 
Estrangeiros da República Portuguesa sobre a implementação de mecanismo 
de consultas políticas
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5974

Ato assinado por ocasião da visita ao Brasil do Ministro dos Negócios Estrangei-
ros da Namíbia. memorando de entendimento para o estabelecimento de meca-
nismo de consultas políticas entre o governo da república federativa do brasil e o 
governo da república da Namíbia

Atos assinados por ocasião da Visita do Ministro Celso Amorim a Cabo Verde - 
27 de junho de 2008. memorando de Entendimento para o Estabelecimento de 
mecanismo de Consultas Políticas e de Cooperaçao entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo Verde
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5587
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15. ASSISTêNCIA MÚTUA

Acordo de Cooperação Mútua entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Oriental do Uruguai para Combater o Tráfego de Ae-
ronaves Envolvidas com Atividades Ilícitas Transnacionais, celebrado em Mon-
tevidéu, em 14 de setembro de 2004. Promulgado pelo Decreto nº 6.398, de 13 de 
março de 2008, publicado no DOU de 14.3.2008. Dispõe sobre regras para coibir o 
tráfego de aeronaves supostamente envolvidas com atividades ilícitas transnacio-
nais, adentrando ou evoluindo nos respectivos espaços aéreos nacionais. 
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006398/2008-006398.htm

áfrica do Sul: Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da África do Sul Relativo à Assistência mútua entre suas 
Administrações Aduaneiras. Assinado em 11/05/2008. Dispõe sobre regras para 
Cooperação Aduaneira entre as partes. 
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5387

16. ACOrDOS E TrATADOS INTErNACIONAIS DIvErSOS:

Decreto nº 6.421, de 02 de abril de 2008. Altera o Decreto nº 5.274, de 18 de no-
vembro de 2004, que institui o Programa de Qualificação de Docente e Ensino de 
Língua Portuguesa no Timor-Leste, publicado no DOU de 3.4.2008. 
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006421/2008-006421.htm

Decreto nº 6.397, de 13 de março de 2008. Promulga o Acordo de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Líbano sobre o Combate à Produção, ao Consumo e ao Tráfico Ilícito de Entorpe-
centes e Substâncias Psicotrópicas e sobre o Combate às Atividades de Lavagem 
de Dinheiro e outras Transações Financeiras Fraudulentas Afins, celebrado em 
Beirute, em 4 de dezembro de 2003. DOU de 14.3.2008. Sem prejuízo das leis e 
dos regulamentos em vigor nos respectivos países, bem como dos direitos e das 
obrigações decorrentes das convenções bilaterais e multilaterais assinadas pelas 
Partes Contratantes, ou às quais as mesmas tenha aderido, as Partes propõem-se 
a intensificar a cooperação tanto no combate à produção, ao tráfico ilícito e ao 
uso indevido de substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou 
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psíquica, quanto no combate às atividades internacionais de lavagem de dinheiro 
e transações financeiras fraudulentas afins.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006397/2008-006397.htm

Decreto nº 6.653, de 18 de novembro de 2008. Promulga a Convenção Internacio-
nal contra o Doping nos Esportes, celebrada em Paris, em 19 de outubro de 2005. 
Aprovado pelo Decreto Legislativo no 306, de 26 de outubro de 2007; ratificado 
em 18 de dezembro de 2007;DOU de 20.11.2008.O objetivo desta Convenção, no 
âmbito da estratégia e do programa de atividades da UNESCO na área de educa-
ção física e desporto, é promover a prevenção e o combate ao doping nos esportes, 
com vistas a sua eliminação.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006653/2008-006653.htm

Nova zelândia: Acordo sobre um Programa de Férias e Trabalho entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Nova Zelândia. Assinado em Au-
ckland, aos 29/08/2008. Dispõe sobre emissão de vistos pelo Governo da Nova Zelân-
dia a cidadão brasileiro, sob as condiçlões em acordo estipuladas, para passar férias ou 
para trabalho como um fato circunstancial e não a principal razão de sua visita. 
Fonte:
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=5794

Santa Sé: Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo 
ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil. Assinado no Vaticano, aos 13 
de novembro de 2008. Dispõe sobre concessão às pessoas jurídicas eclesiásticas 
para que persigam fins de assistência e solidariedade social, além de religiosos, 
gozando para tal de todos os direitos, imunidades, isenções e benefícios atribuídos 
às entidades com fins de natureza semelhante previstos no ordenamento jurídico 
brasileiro, desde que observados os requisitos e obrigações exigidos pela legisla-
ção brasileira.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=6031

Ato assinado por ocasião da visita ao Brasil da Conselheira Federal para Assun-
tos Exteriores da Suíça. memorando de entendimento entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o governo da confederação suíça para o estabeleci-
mento de um plano de parceria estratégica
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5754
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Acordo de Santa Cruz de la Sierra Constitutivo da Secretaria Geral Ibero-Ame-
ricana, assinado pelo Brasil em 12 de julho de 2004. Promulgado pelo  Decreto 
nº 6.659, de 20 de novembro de 2008 publicado no  DOU de 21.11.2008. Dispõe 
sobre objetivos da Secretaria-Geral Ibero-americana e regras de seus funciona-
mento. 
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006659/2008-006659.htm

Acordo sobre Cooperação em Assuntos Relacionados à Defesa entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Turquia, celebra-
do em Brasília, em 14 de agosto de 2003. Promulgado pelo Decreto nº 6.411, de 
24 de março de 2008, publicado no DOU de 25.3.2008. Dispõe sobre meios de 
incrementar a cooperação no âmbito da defesa, identificando os fundamentos para 
o intercâmbio de experiência e conhecimento para o uso e benefício de ambas as 
Partes.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006411/2008-006411.htm

Ato assinado por ocasião da visita ao Brasil do Presidente da República da Co-
réia, Lee Myung-bak - Brasília e São Paulo, 17 a 20 de novembro de 2008. me-
morando de entendimento entre o Governo Da República Federativa Do Brasil e 
o governo da república da coréia para o estabelecimento do comitê conjunto de 
promoção de comércio e investimentos e cooperação industrial
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=6054

Moçambique:   Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de moçambique para a Instalação da Sede do Escritório 
Regional da Fiocruz para a África. Assinado em Brasília, em 4 de setembro de 
2008. Dispõe sobre estabelecimento do quadro jurídico sobre o qual irá assentar 
a instalação da Sede da FIOCRUz ÁFRICA em moçambique, com a função de 
coordenação, acompanhamento e avaliação de programas de cooperação em saúde 
entre a FIOCRUz e os países africanos, incluindo o programa de cooperação inte-
rinstitucional com o ministério da Saúde da República de moçambique.

Moçambique:   Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de mo-
çambique para Implementação do Projeto “Fortalecimento Institucional do Ór-
gão Regulador de medicamentos de moçambique como Agente Regulador do 
Setor Farmacêutico”. Assinado em Brasília, em 4 de setembro de 2008. Dispõe 

Anexos.indd   264 18/06/2009   21:10:00



Anexo IV - Tratados Internacionais 265

sobre implementação de tal projeto cuja finalidade é fortalecer o Órgão Regu-
lador de medicamentos de moçambique como agente regulador do setor farma-
cêutico, por meio de capacitação e intercâmbio de experiências com a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária brasileira.

Moçambique:   Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da República de moçambique 
para Implementação do Projeto “Fortalecimento Institucional e Técnico do Instituto 
Nacional de Normalização e Qualidade de moçambique”. Assinado em Brasília, em 
4 de setembro de 2008. Dispõe sobre implementação de tal projeto cuja finalidade é 
contribuir para o desenvolvimento de moçambique, por meio da implementação de 
padrões de qualidade dos produtos fabricados no país (e dos produtos importados), 
para assegurar sua credibilidade e garantir qualidade e competitividade no mercado 
interno e externo, bem como a segurança à sociedade moçambicana.

Moçambique:   Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de mo-
çambique para Implementação do Projeto “Capacitação em Produção de medi-
camentos Anti-Retrovirais e outros medicamentos”. Assinado em Brasília, em 4 
de setembro de 2008. Dispõe sobre implementação de tal projeto cuja finalidade 
é capacitar e fornecer conhecimentos aos profissionais de Moçambique para atua-
rem na produção de medicamentos anti-retrovirais e outros.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5805

Atos assinados por ocasião da visita ao Brasil do Ministro das Rela-
ções Exteriores da Índia. memorando de Entendimento entre a Repú-
blica Federativa do Brasil e a República da Índia sobre Cooperação no 
Setor de Infra-Estrutura.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5138

Atos assinados por ocasião da III Cúpula do IBAS – Nova Delhi, 15 de outubro 
de 2008. memorando de Entendimento entre o Governo da República Federativa 
do Brasil, o Governo da República da Índia e o Governo da República da África 
do Sul sobre Cooperação no Campo do Desenvolvimento de Assentamentos hu-
manos
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5931
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Atos assinados por ocasião da Visita de Estado ao Brasil da Presidente da Repú-
blica da Índia, Pratibha Devisingh Patil. memorando de Entendimento para Coo-
peração no Setor de Petróleo e Gás Natural entre o ministério de minas e Energia 
do Governo da República Federativa do Brasil e o ministério do Petróleo e Gás 
Natural do Governo da República da Índia 16/04/2008.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5336

Atos assinados por ocasião da Visita de Estado do Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva aos Países Baixos - 10 e 11 de abril de 2008. memorando de Entendimento entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Países Baixos sobre 
Cooperação na Área de Bioenergia, incluindo Biocombustíveis.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5319

Atos Assinados por ocasião da Visita do Presidente Hugo Chávez ao Brasil. me-
morando de entendimento em matéria de segurança e soberania alimentares entre os 
governos da república federativa do brasil e da república bolivariana da venezuela; 
27/03/2008.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5267

Compromisso de Cooperação entre os Governos do Brasil, da Bolívia e da Es-
panha para a Execução de Projetos de Cooperação no Setor da Água e do Sa-
neamento em Favor da Bolívia. Assinado em Lima, 16 de maio de 2008. Dis-
põe sobre regras para fortalecer a cooperação técnica entre Brasil e Espanha e 
promover o desenvolvimento de ações conjuntas entre ambos os Governos em 
favor da Bolívia, buscando alcançar um incremento substancial do acesso aos 
serviços de água potável, esgoto e saneamento básico em geral, priorizando as 
zonas periurbanas do município de El Alto no Departamento de La Paz e a área 
urbana do município de Oruro.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5439

Memorando de Entendimento entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República da Indonésia sobre Cooperação no Campo da Agri-
cultura. Assinado em Brasília, aos 18 de novembro de 2008. Dispõe sobre regras 
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para incentivar o desenvolvimento de todos os campos da agricultura, incluindo 
lavouras, horticultura, pecuária, maquinaria agrícola, gestão em agribusiness, ali-
mentação e processamento, indústrias de sementes, biocombustiveis e outras áreas 
relacionadas entre as Partes. 

Memorando de Entendimento entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República da Indonésia sobre Cooperação em Energia e Mine-
ração. Assinado em Brasília, aos 18 de novembro de 2008. Dispõe sobre regras 
para fortalecer as relações econômicas entre as Partes; desenvolver e promover 
a cooperação em energia e mineração; e facilitar e promover investimento e co-
operação nos campos de energia e mineração diretamente entre as Partes ou por 
meio de suas companhias associadas, em conformidade com as respectivas leis e 
regulamentos nacionais das Partes. 

Memorando de Entendimento entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República da Indonésia sobre a Erradicação da Pobreza. Assi-
nado em Brasília, aos 18 de novembro de 2008. Dispõe sobre regras desenvolvi-
mento da cooperação para a promoção de segurança alimentar e da luta contra a 
pobreza, com base na reciprocidade e no benefício mútuo.

Declaração sobre a Parceria Estratégica entre a República Federativa do Brasil 
e a República da Indonésia. Assinado em Brasília, aos 18 de novembro de 2008. 
Dispõe sobre Cooperação Política, Cooperação Econômica e de Desenvolvimen-
to, e Cooperação sociocultural e em outras áreas. 
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=6044

Convenção Internacional relativa à Intervenção em Alto-Mar em Casos de 
Acidentes com Poluição por Óleo, feita em Bruxelas, em 29 de novembro de 
1969, e o Protocolo relativo à Intervenção em Alto-mar em Casos de Poluição 
por Substâncias Outras que não Óleo, feito em Londres, em 2 de novembro de 
1973. Promulgado pelo Decreto nº 6.478, de 09 de junho de 2008, publicado 
no DOU de 10.6.2008. Dispõe sobre capacidade da Convenção de poder to-
mar, em alto mar, as medidas necessárias para prevenir, atenuar ou eliminar os 
perigos graves e iminentes de poluição ou ameaça de poluição das águas do 
mar por óleo, para suas costas ou interesses conexos, resultante de um acidente 
marítimo ou das ações relacionadas a tal acidente, suscetíveis, segundo tudo 
indique, de ter graves conseqüências prejudiciais.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006478/2008-006478.htm

Anexos.indd   267 18/06/2009   21:10:00



268 IV ANUÁRIO BRASILEIRO DE DIREITO INTERNACIONAL | V. 2

Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agri-
cultura, aprovado em Roma, em 3 de novembro de 2001, e assinado pelo Brasil em 
10 de junho de 2002. Promulgado pelo Decreto nº 6.476, de 05 de junho de 2008, 
publicado no  DOU de 6.6.2008. Dispõe sobre regras para conservação e o uso sus-
tentável dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura e a repartição 
justa e eqüitativa dos benefícios derivados de sua utilização, em harmonia com a 
Convenção sobre Diversidade Biológica, para uma agricultura sustentável e a segu-
rança alimentar.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006476/2008-006476.htm

Acordo de Cooperação em Matéria Sanitária Veterinária entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo da República Argelina Democrática e 
Popular, firmado em Brasília, em 12 de maio de 2005. Promulgado pelo Decreto nº 
6.670, de 01 de dezembro de 2008, publicado no DOU de 2.12.2008. Dispõe sobre 
regras para oferecer garantias e a cumprir as condições sanitárias estabelecidas 
pelas autoridades centrais dos serviços veterinários de cada um dos Estados para 
importação de animais e de produtos de origem animal.  
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006670/2008-006670.htm

Acordo de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Argelina Democrática e Popular no Campo da Proteção 
dos Vegetais e da Quarentena Vegetal, firmado em Brasília, em 12 de maio de 
2005. Promulgado pelo Decreto nº 6.665, de 26 de novembro de 2008, publicado 
no DOU de 27.11.2008. Dispõe sobre cooperação em matéria fitossanitária, com 
o fim de proteger a saúde humana, as plantas e a vida, controlando a disseminação 
de doenças e de parasitas das plantas em seus respectivos países e com base na 
Convenção Internacional de Proteção de Vegetais (CIPV);
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006665/2008-006665.htm

Protocolo de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Francesa para o Desenvolvimento Sustentável o Bioma 
Amazônico, tanto do lado Brasileiro como do lado Francês. Assinado no Rio de 
Janeiro, aos 23 de dezembro de 2008. Dispõe sobre regras para o fortalecimento 
da cooperação com vistas ao desenvolvimento sustentável do bioma amazônico e 
à valorização social, econômica e ambiental dos recursos naturais da região.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=6160
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Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agri-
cultura, aprovado em Roma, em 3 de novembro de 2001, e assinado pelo Brasil 
em 10 de junho de 2002. Promulgado pelo  Decreto nº 6.476, de 05 de junho de 
2008, publicado no DOU de 6.6.2008. Dispõe sobre regras para execução de tal 
Tratado.  

Memorando de Entendimento para Cooperação no Setor de Petróleo e Gás Na-
tural entre o Ministério de Minas e Energia do Governo da República Federativa 
do Brasil e o Ministério do Petróleo e Gás Natural do Governo da República da 
Índia. Assinado em Brasília, aos  16/04/2008. Dispõe sobre regras para as partes 
com vista a estabelecer as bases para um relacionamento cooperativo institucional 
e encorajar e promover a cooperação bilateral em assuntos de desenvolvimento de 
petróleo e gás natural.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5336

17. SOBrE DIPLOMATAS

Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Re-
pública Italiana sobre o Exercício de Atividade Remunerada por parte de Depen-
dentes Residentes do Pessoal Diplomático, Consular e Técnico-Administrativo. 
Assinado em Roma, em 11 de novembro de 2008. 

Acordo Entre O Governo Da República Federativa Do Brasil E O Governo Da 
República Italiana Sobre Cooperação Em Defesa. Assinado em Roma, em 11 
de novembro de 2008. Dispõe sobre regras de obrigações internacionais que 
deverão ser assumidas pelas partes para estimular, facilitar e desenvolver a coo-
peração no campo da Defesa.

Protocolo de Intenções entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior da República Federativa do Brasil e o Ministério do Desenvolvi-
mento Econômico da República Italiana. Assinado em Roma, em 11 de novembro 
de 2008. Dispõe sobre regras para desenvolvimento de tais setores.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=6030

Regulamento de Promoções da Carreira de Diplomata do Serviço Exterior Bra-
sileiro e delega competência ao Ministro de Estado das Relações Exteriores 
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para a prática dos atos que especifica. Promulgado pelo Decreto nº 6.559, de 08 
de setembro de 2008, publicado no DOU de 9.9.2008. Dispõe sobre promoções 
na carreira de diplomata. 
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006559/2008-006559.htm

cordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica de Cabo Verde sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte do 
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico. Celebrado em Praia, 
em 14 de janeiro de 2005. Promulgado pelo Decreto nº 6.357, de 18 de janeiro de 
2008, publicado no DOU de 21.1.2008.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006357/2008-006357.htm

Acordo, por troca de Notas, entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo dos Estados Unidos da América com as finalidades de facilitar a trans-
ferência da titularidade de imóveis diplomáticos e consulares, inclusive residen-
ciais, de propriedade do Governo dos Estados Unidos da América no território 
brasileiro, e de estabelecer procedimentos para instalação e funcionamento em 
território norte-americano de Repartições diplomáticas e consulares brasileiras, 
celebrado em Brasília, em 1º de junho de 2007.Promulgado pelo Decreto nº 6.355, 
de 17 de janeiro de 2008, publicado no DOU de 18.1.2008.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006355/2008-006355.htm

18. TrANSPOrTE/ SErvIçOS AÉrEOS

Acordo sobre Serviços Aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Cabo Verde. Celebrado em Praia, em 29 de julho de 2004. 
Promulgado pelo Decreto nº 6.395, de 13 de março de 2008, publicado no DOU de 
14.3.2008. Dispõe sobre do direito às partes de sobrevoar o território da outra Parte 
Contratante; direito de pousar no referido território, para fins não comerciais; direito 
de embarcar e desembarcar no referido território, nos pontos nas rotas especificadas, 
passageiros, bagagens, carga e mala postal, separadamente ou em combinação, desti-
nados a ou originados em pontos no território da outra Parte Contratante; e direito de 
embarcar e desembarcar nos territórios de terceiros países, nos pontos nas rotas espe-
cificadas, passageiros, bagagens, carga e mala postal, separadamente ou em combina-
ção, destinados a ou originados em pontos no território da outra Parte Contratante.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006395/2008-006395.htm
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Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da 
Bélgica sobre Transporte Aéreo, celebrado em Brasília, em 18 de novembro de 1999 
Promulgado pelo Decreto nº 6.650, de 18 de novembro de 2008, publicado no 
DOU de 20.11.2008. Dispõe sobre direito às partes de sobrevoar o território da ou-
tra Parte Contratante; de pousar no referido território, para fins não comerciais; e 
fazer escalas nesse território, para a exploração das rotas especificadas no Anexo, 
a fim de embarcar e desembarcar passageiros, carga e mala postal transportados 
em tráfego internacional, separadamente ou em combinação.
Fonte:
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006650/2008-006650.htm

19. COOPErAçãO INTErNACIONAL

Acordo Marco para o Estabelecimento de um Programa de Cooperação Interna-
cional entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Assinado em Brasília, aos 
18 de abril de 2008. Dispõe sobre regras para estabelecer um Programa de Coope-
ração Internacional Brasil-FAO para promover iniciativas conjuntas de coopera-
ção internacional em terceiros países nas áreas do mandato da FAO.
Fonte:
http: / /www.mre.gov.br/portugues/ imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5342

20. DOCUMENTOS rEFErENTES À OEA:

memorando de Entendimento, entre a Secretaria-Geral da Organização dos Esta-
dos Americanos e o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurí-
dica Internacional da Secretaria Nacional de Justica do ministério da Justiça da 
República Federativa do Brasil, celebrado em Brasília, em 6 de agosto de 2007.
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