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RESUMO 

 

 

RIBEIRO, Jeancezar Ditzz de Souza. Princípio da Igualdade no Direito Internacional 

Público e sua aplicação nas Nações Unidas. 2015. 314 fl. Doutorado. Faculdade de Direito 

– Largo São Francisco. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.  

 

 

A presente tese objetiva analisar o redimensionamento conceitual do Princípio da Igualdade 

no Direito Internacional Público, assim como a aplicação desse princípio na Organização 

das Nações Unidas, em especial no órgão judiciário, a Corte Internacional de Justiça, e nas 

Resoluções da Assembleia Geral da ONU sobre o princípio. A mudança mais relevante da 

sociedade internacional é a sua expansão horizontal de Estados, que impacta na validade das 

regras do Direito Internacional. A metodologia da escolha dos casos e das resoluções 

analisados serão precedidas por um estudo exploratório da doutrina sobre o princípio da 

igualdade. O novo entendimento sobre o princípio visa garantir uma igualdade material no 

plano internacional. Admite a possibilidade de buscar a realização da igualdade material com 

as desigualdades compensatórias ou vantajosas. O tratamento diferenciado ocorre apenas na 

presença de condições que são desfavoráveis na prática. Num primeiro momento, busca-se 

articular diversas teorias que explicam  o princípio da igualdade na teoria do Direito e no 

Direito Internacional Público, para,  num segundo momento, compreendê-lo a partir de um 

novo entendimento -  uma igualdade solidária e pluralista.  

 

 

Palavras-Chave: Organização das Nações Unidas (ONU). Jurisprudência Internacional. 

Resoluções da Assembleia Geral da ONU. Princípio da Igualdade no Direito Internacional 

Público: teoria e prática. Igualdade solidária.  

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

RIBEIRO, Jeancezar Ditzz de Souza. Principle of Equality in Public International Law and 

its aplication at United Nations. 2015. 314 p. Doctorate. Faculty of Law, University of São 

Paulo, São Paulo, 2015.  

 

 

This dissertation aims to analyze the conceptual dimension of  the Principle of Equality in 

Public International Law, as well as its application in the United Nations, particularly in 

the International Court of Justice, in addition to the UN General Assembly resolutions on 

thhe principle. The most significant change in international society is its horizontal 

expansion of States, which impact on the validity of the rules of international law. The 

methodology for choosing the cases and the analyzed resolutions will be preceded by an 

exploratory study of the doctrine on the principle of equality. The new understanding of the 

principle aims to ensure a substantive equality internationally. The principle allows the 

possibility of seeking the realization of the fulfilment of material equality in counter or 

advantageous inequality. The differential treatment occurs only in the presence of conditions 

that are unfavorable in practice. At first, several theories that explain the principle of 

equality in the theory of law and public international law are articulated in order to develop 

a new understanding -  a plural and a solidarity equality..  

 

 

Key-Words: United Nations (UN). International jurisprudence. Resolutions of the UN 

General Assembly. Principle of Equality in Public International Law: Theory and Practice. 

Solidarity Equality.  

  



 

 

RÉSUMÉ 

 

 

RIBEIRO, Jeancezar Ditzz de Souza. Principe de l'égalité en droit international publique 

et son application dans l'Organisation des Nations Unies. 2015. 314 fl. Doctorat. Faculté 

de droit - Largo San Francisco. Université de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

 

Cette thèse vise à analyser le redimensionnement conceptuel du principe d'égalité en droit 

international public, ainsi que son application dans l'Organisation des Nations Unies, en 

particulier dans le système judiciaire, la Cour internationale de Justice, et dans les 

résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le principe. Le changement le 

plus important dans la société internationale est son expansion horizontale d’Etats, qui 

affecte la validité des règles du droit international. La méthodologie du choix des cas et des 

résolutions analysés sera précédée d'une étude exploratoire de la doctrine sur le principe 

de l'égalité. La nouvelle compréhension du principe vise à assurer une égalité réelle à 

l'échelle internationale. Elle admet la possibilité de demander la réalisation de l'égalité 

matérielle par des inégalités compensatrices ou avantageuses. Ce traitement différent se 

produit seulement en présence de conditions défavorables dans la pratique. Au début de 

cette thèse, j’ai l’intention d’articuler plusieurs théories qui expliquent le principe de 

l'égalité dans la théorie du droit et du droit international public, pour, ensuite, de le 

comprende à partir d’une nouvelle intelligence – une égalité commune et pluraliste.  

 

 

Mots-clés: Nations Unies (ONU). La jurisprudence internationale. Résolutions de 

l'Assemblée générale des Nations Unies. Principe de l'égalité en droit international public: 

théorie et pratique. Égalité commune.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, o Direito Internacional Público passou por uma 

série de transformações ocorridas em razão da ampliação dos canais de comunicação entre 

os Estados e do estreitamento dos espaços transnacionais. Tais mudanças se concretizaram 

a partir da expansão das inter-relações humanas entre indivíduos de diferentes lugares e um 

meio mais favorável ao crescimento do capitalismo, que passou a preponderar na maioria 

dos Estados, visto a necessidade de ampliação do comércio internacional. 

No entanto, tudo isso só foi possível aliados a fatores científicos, culturais e sociais, 

que conduziu ao pluralismo de ideias e expõem faces da sociedade internacional nunca 

vistas anteriormente. Nesse contexto, percebe-se a evolução da sociedade internacional, ao 

ampliar a institucionalização internacional e englobar uma agenda internacional mais 

dinâmica e diversa e, por conseguinte, exigir a sistematização normativa no Direito 

Internacional, desencadeando uma sociedade internacional cada vez mais interdependente. 

A direta e constante relação entre os Estados nas Organizações Internacionais 

estimula o desdobramento dessa agenda internacional. Isso pode ser, por exemplo, 

comprovado na discussão sobre a regulação das finanças e do comércio internacional, nos 

mecanismos que procuram amenizar os efeitos das mudanças climáticas, na ampliação da 

efetividade dos direitos humanos, na regulação dos espaços comuns e compartilhados, no 

direito ao desenvolvimento e na construção de blocos de jurisdição regional – todos 

fundados não somente em um Direito Internacional de coexistência ou mesmo em um 

Direito Internacional de cooperação, mas também na ideia de uma solidariedade 

internacional, universal e justa.  

O tema do trabalho relaciona-se ao contexto dessas mudanças que são expostas a 

partir de um quadro dogmático e sistêmico do Direito Internacional, cujo paradigma de 

Westfália não é mais suficientemente capaz de criar soluções eficazes para os problemas 

mundiais, tais como os conflitos e as contradições do Direito Internacional. Contudo, não é 

porque os conceitos e a lógica de Westfália não sejam mais apropriados para as soluções 

da nova estrutura internacional que eles devam ser suprimidos de vez do Direito 
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Internacional, visto que subsiste uma época de crise e de transição, com contornos ainda 

não muito bem definidos que afetam o Direito Internacional.  

Cabe ressaltar que novas fontes normativas surgem orientando a aplicação das 

regras do Direito Internacional. Novos atores passam a pleitear a participação nos foros 

globais normativos e, consequentemente, na produção das regras. Mais que isso, os 

princípios do Direito Internacional se consolidam, se reinventam e passam a ter diferentes 

dimensões de aplicação.  

E, apesar da interdependência entre os sujeitos do Direito Internacional e da 

inteligência de que, de fato, há um único sistema internacional, é relevante pensar que o 

aperfeiçoamento desse sistema depende do seu equilíbrio. Em muitos aspectos, a sociedade 

universal, justa e pluralista ainda é um ideal, uma aspiração a ser alcançada. Mesmo com o 

advento de mudanças tão profundas e a urgência de medidas significativas, é preciso 

cautela para limitar os possíveis riscos. Não obstante a percepção de que o mundo é 

segmentado em uma constelação de Estados, não se pode deixar que a harmonia universal 

se rompa pela natureza algoz dos sujeitos internacionais estatais que almejam controle, 

dominação ou posição de poder inesgotável.    

Nesse aspecto, uma das mudanças mais importantes dessa época de transição, 

desde a Segunda Guerra Mundial, tem sido a grande expansão horizontal da sociedade 

internacional. Afinal, antes do processo de descolonização, dezenas de novos Estados da 

Ásia, da África e do Pacífico, tinham nenhuma ou pouca voz. Após a adesão ao sistema 

das Nações Unidas, tais Estados emergiram como membros de pleno direito na sociedade 

internacional. Assim é que, mesmo destoando de Estados mais desenvolvidos nas 

condições de extensão de território, de recursos materiais, de quantidade populacional, de 

desenvolvimento, de força militar e de estabilidade financeira, não se pode olvidar que são 

também Estados soberanos, independentes, juridicamente iguais e membros da sociedade 

internacional.  

O Direito Internacional não pode ficar imune a todas essas modificações, sendo 

essencial reavaliar, por meio de novas reflexões, a validade das regras atuais. Estas 

continuam, em grande parte, arraigadas sobre pilares que perduram na tradição jurídica 

anacrônica e, obviamente, são ainda incompatíveis com as urgências contemporâneas do 

Direito. Daí que, a fim de promover mecanismos para ampliar a eficácia do Direito 
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Internacional, exige-se por justificá-lo incessantemente, bem como reajustá-lo de acordo 

com as necessidades de uma sociedade em constante transformação. 

Nesse sentido, a principal hipótese que orienta a presente tese é a de que há um 

redimensionamento conceitual do princípio da igualdade, um novo entendimento sobre o 

princípio, para garantir uma igualdade material no plano internacional. Como no direito 

interno, percebe-se mecanismos que apresentam uma reformulação de igualdade formal 

para uma igualdade material. O princípio da igualdade torna-se mais sofisticado e mais 

aprofundado, porque o Direito Internacional, que regula as relações estabelecidas na 

sociedade internacional, ao longo da história, retrata as transmutações do desenvolvimento 

dos povos e a evolução da humanidade. 

Desta maneira, diante do novo contexto internacional descrito e da problematização 

suscitada, o presente estudo é desenvolvido buscando responder, entre outras, algumas 

indagações, tais como: existe um fundamento teórico no Direito Internacional para uma 

nova concepção do princípio da igualdade no Direito Internacional Público? Em que ele se 

sustenta? Como ocorre a trajetória histórica evolutiva do princípio da igualdade no Direito 

Internacional até a sua consolidação? A mudança de entendimento sobre o princípio da 

igualdade na teoria do Direito encontra paralelo no Direito Internacional? Em que medida? 

Como o princípio da igualdade tem sido aplicado na Organização das Nações Unidas? 

Como as resoluções da Assembleia Geral constatam o princípio da igualdade? Como a 

jurisprudência internacional tem compreendido essa mudança? Por fim, em que medida se 

percebe uma nova dimensão do princípio da igualdade no Direito Internacional Público e 

na Organização das Nações Unidas? 

Para responder as indagações da presente pesquisa, explicitadas acima, é essencial 

resgatar as discussões sobre o fundamento do Direito Internacional a partir da leitura das 

transformações da sociedade internacional, por um viés do paradigma pluralista, dentro de 

um marco teórico idealista, no horizonte de efetividade do Direito Internacional. 

Considera-se-á o pensamento jusnaturalista, bem como a perspectiva positivista para 

desenvolver a pesquisa por meio de metódos de abordagem diversos. Primeiro, em função 

não da multidisciplinariedade que envolve os mais variados aspectos do Direito 

Internacional, seus fundamentos, seus instrumentos novos, assim como a relação do tema 

com outros ramos da ciência, tais como a história, a política, a filosofia, a sociologia, a 

economia e as relações internacionais. Em segundo lugar, a partir a partir da análise 
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histórica da evolução do sistema e da dialética entre os vários campos de abordagem 

doutrinário do direito, para finalmente chegar à demonstração da hipótese levantada, bem 

como a sua resolução.   

No que se refere às fontes utilizadas para a pesquisa, as fontes primárias são as 

prioritárias: sendo elas tanto as resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, quanto 

a jurisprudência internacional selecionada. Sabe-se que a teoria sobre as fontes do Direito 

Internacional está diretamente relacionada ao processo de transformação histórica e 

cultural da humanidade, e que, com o advento da modernidade principalmente, o direito se 

torna variável de acordo com as especificidades de cada momento histórico. Nesse 

transcorrer, cabe destacar que, compreende-se como fonte de Direito Internacional os 

documentos ou pronunciamentos de que emanam os direitos e as obrigações das pessoas 

internacionais, configurando assim os modos formais de constatação do Direito.  

A metodologia da escolha dos casos e das resoluções analisadas será precedida por 

um estudo exploratório da doutrina sobre o princípio da igualdade. As resoluções da 

Assembleia Geral das Nações Unidas pesquisadas representam, com base nas hipóteses 

levantadas, a comprovação de uma nova percepção do princípio da igualdade na 

Organização das Nações Unidas, como será demonstrado neste trabalho. Esclarece-se que 

serão utilizados como sinônimos ao longo da pesquisa os termos princípio da igualdade , 

igualdade soberana , igualdade  ou, mais especificamente, igualdade jurídica . 

Representando, inicialmente, o mesmo sentido de interpretação. 

Cabe explicar que, formalmente, existe uma distinção entre o princípio da 

igualdade soberana e o da igualdade jurídica. Na consagração do princípio da igualdade 

soberana na Carta das Nações Unidas, o subcomitê responsável em discutir o princípio, na 

Conferência de São Francisco, recebeu uma proposta de substituição dos termos 

igualdade soberana  por igualdade jurídica  pela delegação uruguaia e outros 

descontentes com a expressão. Contudo, a proposta foi rejeitada por 13 votos contra 20. O 

Subcomitê votou pela manutenção da proposta original das Quatro Potências da época 

porque entendia que o termo englobava quatro concepções: a igualdade jurídica dos 

Estados, o gozo dos direitos inerentes à integridade territorial e à independência política e a 

obrigação dos Estados de cumprir de boa-fé os seus deveres internacionais.  

A contribuição original da pesquisa ocorre principalmente pelo recorte teórico 

metodológico que se fará, além da análise comparativa para se chegar a um nova leitura 
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sobre o princípio da igualdade jurídica a partir das modificações estruturais no Direito 

Internacional Público evidenciadas.  

Assim, parte-se da afirmação de que os Estados são juridicamente iguais: com 

poderes iguais para o exercício de direitos e obrigações, sem distinção quanto à capacidade 

de adquirir e de exercer os direitos. O princípio da igualdade no Direito Internacional é o 

princípio da isonomia normativa em que as regras internacionais são produzidas e 

destinadas imparcialmente para todos os Estados, como unidades autônomas e 

formalmente iguais. Como evidenciado pela Convenção sobre Direitos e Deveres dos 

Estados, assinada a 26 de dezembro de 1933, em Montevidéu, no artigo 4º, os Estados são 

juridicamente iguais, desfrutam de iguais direitos e possuem capacidade igual para 

exercê-los. Os direitos de cada um não dependem do poder de que disponha para 

assegurar seu exercício, mas do simples fato de sua existência como pessoa de Direito 

Internacional. 

Justifica-se o trabalho porque os fundamentos do Direito Internacional Público 

nunca foram tão necessários para se resgatar uma ordem baseada nos ideários de paz, tendo 

o princípio da igualdade como basilar das relações amistosas entre os Estados, numa 

realidade cada vez mais complexa. Além disso, novo entendimento sobre o princípio da 

igualdade está em conformidade com a consolidação do Direito Internacional como um 

fundamento comum aos Estados, graças, não só à edição de inúmeros tratados, mas 

também ao funcionamento de Tribunais Internacionais, Cortes e órgãos assemelhados, 

aumentando a previsibilidade do Direito Internacional.  O Direito Internacional clássico, 

ainda vigente no início do século XX, foi marcado pelo voluntarismo estatal e refletia a 

permissão do recurso à guerra, de tratados desiguais, da diplomacia secreta, da manutenção 

de colônias, de protetorados e de zonas de influência. É contra essa ordem oligárquica e 

injusta que insurgem os princípios emergentes do Direito Internacional contemporâneo, tal 

como o da igualdade dos Estados.  

 O princípio da igualdade entre os Estados é uma noção fundamental, não somente 

para o Direito Internacional, mas também para a organização da sociedade como um todo, 

que inclui um sistema de igualdade soberana de Estados que compõem uma forma de 

repartir as competências e a extensão dos exercícios dos poderes de ação do Estado na 

sociedade internacional. Levando-se em consideração o Direito Internacional como 
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essencial no que se refere às normas para interpretar o sistema jurídico dos Estados como 

um todo. 

Contudo, essa proeminência do princípio da igualdade, como uma das bases do 

Direito Internacional Público, não é acompanhada por uma reflexão acadêmica mais 

detalhada, o que justifica o estudo do tema na ciência jurídica. Considera-se o Direito 

Internacional é essencial para a compreensão da lógica e do funcionamento do sistema 

internacional contemporâneo, tendo como base a discussão sobre o princípio da igualdade 

e as transformações que ocorreram na sociedade. 

Para responder as indagações e comprovar a hipótese levantada, a tese será 

apresentada em quatro capítulos. O primeiro capítulo buscará situar e conceituar o 

princípio da igualdade na teoria do Direito e na relação do princípio com a justiça, a 

liberdade e a democracia. Sem pretensões de esgotar o tema, serão apontadas as distinções 

entre igualdade absoluta e igualdade relativa. Ainda nesse capítulo, retoma-se a ideia da 

igualdade no pensamento clássico, bem como as percepções da igualdade em ARENDT, 

em HABERMAS e em WALZER. Por fim, será apresentada a ideia da igualdade como um 

princípio do Direito Internacional, a confirmação do Direito Internacional como direito e o 

fundamento sistêmico do Direito Internacional.  

A seguir, no capítulo dois, será realizada uma análise do princípio da igualdade no 

Direito Internacional, desde sua formação histórica na sociedade internacional clássica. 

Além disso, a perspectiva histórica apresentará os primeiros escritos sobre o princípio da 

igualdade no Direito Internacional, sobre aqueles que fundaram o Direito Internacional, 

com destaque para PUFENDORF e para VATTEL, bem como as discussões do princípio 

da igualdade nos escritos dos publicistas modernos. A seguir, o capítulo traz a defesa do 

princípio da igualdade pelo representante brasileiro RUI BARBOSA na Conferência da 

Paz da Haia de 1907. O capítulo se desenvolve com a discussão sobre a aplicação do 

princípio da igualdade na Corte Permanente de Justiça Internacional até sua consagração, 

na Carta de São Francisco em 1945 como princípio do Direito Internacional.  

O capítulo três, por sua vez, irá demonstrar a aplicação do princípio da igualdade na 

Organização das Nações Unidas, nas resoluções da Assembleia Geral e na jurisprudência 

internacional. As transformações na acepção do princípio da igualdade soberana são 

evidenciadas com destaque na definição do princípio da igualdade na Declaração sobre os 

Princípios de Direito Internacional contemporâneo relativos às relações amistosas e à 
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cooperação entre os Estados de acordo com a Carta das Nações Unidas, aprovada pela 

Assembleia Geral de 1970, um dos documentos mais relevantes sobre os princípios do 

Direito Internacional contemporâneo. Finalizando o capítulo, será apresentada uma 

sugestão de reforma das Nações Unidas mais coerente com o novo entendimento sobre o 

princípio da igualdade entre Estados. 

No quarto e último capítulo, será apresentada a releitura do princípio da igualdade 

no Direito Internacional contemporâneo, na qual se procura expor um novo entendimento 

sobre o princípio da igualdade a partir das questões levantadas nos capítulos anteriores, 

bem como as principais mudanças no Direito Internacional e no fundamento do Direito 

Internacional pós-moderno. Um destaque será concedido sobre a relevância do indivíduo 

no Direito Internacional pós-moderno, na era da universalidade dos direitos humanos, bem 

como a retomada do marco teórico. Para concluir o capítulo, será constatada a relação do 

princípio da igualdade com o acesso à justiça no Direito Internacional Público, na 

perspectiva do princípio da igualdade solidária.  

O princípio da igualdade, como princípio basilar das Nações Unidas, é percebido 

como o fundamento da soberania e do exercício do poder soberano dos Estados diante dos 

demais. Além disso, assim como na ordem interna, algumas situações de desigualdade na 

lei não ferem o princípio da igualdade, como o tratamento diferenciado a determinados 

Estados em desenvolvimento. O princípio admite a possibilidade de buscar a realização da 

igualdade material com as desigualdades compensatórias ou vantajosas. O tratamento 

diferenciado ocorre apenas na presença de condições que são desfavoráveis na prática. 

Portanto, a ordem internacional legítima deve ser capaz de respeitar o exercício da 

igualdade soberana de cada Estado para a manutenção do equilíbrio e da paz, levando-se 

em consideração as diferenças entre os Estados e a necessidade de implementar a justiça 

distributiva para promover a igualdade solidária. Por fim, a igualdade é vazia se não pode 

ser traduzida em igualdade efetiva.  
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CAPÍTULO 1 

O PRINCÍPIO DA IGUALDADE NA TEORIA DO DIREITO 

 

 

 A tese proposta, inicialmente, situa o marco teórico sobre a igualdade em sentido 

amplo e as diferentes acepções do princípio da igualdade no Direito. Mais a frente, o 

conteúdo jurídico da igualdade, a trajetória histórica da afirmação da igualdade formal e os 

novos contornos do princípio da igualdade serão analisados no capítulo inicial para se 

perceber a nova dimensão do princípio1. Como resultado, procura-se trazer as bases 

filosóficas da igualdade para a evolução do conceito na contemporaneidade e sua aplicação 

no Direito Internacional Público. 

A afirmação de que todos são iguais perante a lei não pode ser percebida como uma 

proposição de fato, mas como uma reivindicação de natureza moral, de modo que a 

igualdade constitui uma exigência social e politicamente construída, que, no plano do 

Direito, se traduz em um dever ser: um dever de igual tratamento, de igual respeito e de 

igual consideração2. Nessa perspectiva, à vista da amplitude e da transformação da 

trajetória da consolidação do princípio da igualdade no Direito, busca-se apresentar e 

analisar as principais mudanças quanto ao entendimento sobre o princípio da igualdade3.  

 Utiliza-se da analogia nas relações entre indivíduos, para se evidenciar as bases da 

mudança no sentido da igualdade para as relações entre Estados, em especial, a partir da 

consolidação do princípio da igualdade na Carta das Nações Unidas em 19454. 

 

                                                           
1 Apesar da diversidade de termos para o tratamento do princípio, neste trabalho, será utilizado o termo 

princípio da igualdade . Em uma acepção ampla, significa a igualdade no Direito, tanto nas relações entre 

indivíduos, como nas relações entre os Estados.  Ademais, na maioria dos documentos da ONU, no artigo 2.1 

da Carta das Nações Unidas, utiliza-se igualdade soberana  consagrado na Carta das Nações Unidas no 

artigo 2.1. 
2 Direitos Fundamentais em espécie: Direito(s) de igualdade: direito geral de igualdade, cláusulas especiais 

de igualdade e políticas orientadas para a igualdade, 2014, p. 541. In. SARLET, Ingo Wolfgang; 

MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 3ª ed., São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2014.  
3 VIEIRA, Oscar Vilhena. Direitos fundamentais: uma leitura da jurisprudência do STF. São Paulo: Ed. 

Malheiros, 2006, p. 282-283.  
4 Serão utilizados os dois principais órgãos das Nações Unidas nos quais o princípio da igualdade é mais 

evidenciado: a Corte Internacional de Justiça e a Assembleia Geral das Nações Unidas.  
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1.1 – O CONCEITO DE IGUALDADE 

 

 

A definição precisa da igualdade interessa especialmente à filosofia e à política, no 

entanto, o termo é apropriado pelo direito, em especial o direito positivo. Os resultados da 

definição e conceitos, por conseguinte, influenciam o Direito como um todo, e em especial, 

o Direito Internacional5. 

Os pensadores políticos e filosóficos são normalmente atraídos pela discussão da 

igualdade. Os juristas, em especial, são atraídos pelas consequências práticas que surgem 

das posições adotadas pelo princípio da igualdade e aos estudiosos do Direito Internacional 

pelas consequências da igualdade nas relações entre os Estados soberanos. 

ARISTÓTELES, como um dos precursores dos fundamentos da igualdade, expõe o 

conceito de igualdade proporcional6. Concede pelo menos quatro grandes significados para 

a igualdade: a igualdade numérica, em que tudo é igual para todos, tanto a distribuição de 

ônus como a de benefícios; a igualdade proporcional, cada qual segundo certas 

características de grau variável, com benefícios maiores para os mais necessitados; a 

igualdade proporcional pelo mérito, cada um segundo seu merecimento; e, a igualdade 

pelas partes iguais ou a proporcional-qualitativa, o igual aos iguais e o desigual aos 

desiguais7.  

O filósofo vincula a ideia de igualdade à ideia de justiça, em que a igualdade de 

justiça é relativa, pois dá a cada um o que é seu8.  Na obra A Política, o filósofo menciona 

                                                           
5 Parte-se de uma base da unidade do sistema jurídico. A advertência que se faz é que a divisão do direito 

interno e internacional é apenas metodológica, pois o direito, como um todo, pode ser considerado a partir 

de distintas facetas, que visem organizar seu estudo e conhecimento, sem tornar tais fracionamentos fins em 

si mesmos . Compreende-se o Direito Internacional como o destinado a reger as relações jurídicas entre 

diferentes unidades, Estados soberanos, Organizações Internacionais ou indivíduos. No direito internacional 

estar-se-á considerando a criação e atuação da norma jurídica além dos limites do direito interno, como 

convivência entre pares (relações entre estados) ou convivência entre sistemas . CASELLA, Paulo Borba; 

ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, G. E. do Nascimento e. Manual de Direito Internacional Público. 17ª ed. 

São Paulo, 2009, p. 9.   
6 Para DEL VECCHIO, no entanto, a igualdade que dá o sentido próprio de justiça, como princípio 

fundamental de valoração jurídica, não é descoberta de Aristóteles, mas dos pitagóricos apud SALGADO, 

Joaquim Carlos. A ideia de justiça em Kant: seu fundamento na Liberdade e na Igualdade. 2ª ed. Belo 

Horizonte: Ed. UFMG, 1995, p. 46 a 51.  
7 ARISTÓTELES (384-322 a.C).  A Política. Tradução Nestor Silveira Chaves e revisão da tradução de 

Silene Cardoso. São Paulo: Ícone, 2007. A primeira espécie de democracia é aquela que tem a igualdade por 

fundamento. Nos termos da lei que regula essa democracia, a igualdade significa que os ricos e os pobres não 

têm privilégios políticos, que tanto uns como outros não são soberanos de um modo exclusivo, e sim que 

todos o são exatamente na mesma proporção . 
8 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. V. 6, 1131. São Paulo: Nova Cultural, 1991. 
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as formas de se alcançar a igualdade e procura formar o consenso entre a aritmética da 

igualdade com a proporcionalidade das oligarquias e das aristocracias, proporcionais à 

quantidade de riqueza na oligarquia e proporcional ao mérito nas aristocracias9. Na 

democracia, a igualdade é proporcional ao número. Justiça e igualdade estão relacionadas. 

Para que a igualdade seja conservada, como um padrão de justiça e honestidade, entre 

semelhantes cada um deve ter a sua vez. Por outro lado, a desigualdade entre iguais e as 

distinções entre semelhantes são contra a natureza e, por conseguinte, contra a 

honestidade 10. 

Segundo IHERING, os romanos têm uma posição parecida à de ARISTÓTELES, 

no qual o princípio da igualdade é fundamental para a societas, na qual não entendem 

como uma igualdade absoluta, mas relativa, mediando a parte de cada um11. Não se 

detinham na igualdade abstrata dos indivíduos isolados, mas se ocupavam da equivalência 

aplicada à sociedade12. 

Contudo, a ideia de igualdade no passado clássico, antes do advento do 

cristianismo, é apenas um valor teórico, pois se referia apenas à uma parcela livre da 

população. É notório a divisão dos homens em escravos e livres, por exemplo. LE FUR 

assinala que os cidadãos que consideravam ultrajante o trabalho manual, não atingiam nem 

um décimo da população em que predominava a multidão de escravos. E com o 

cristianismo, aparecem as duas ideias que constituem os fundamentos primeiros da 

democracia contemporânea: a liberdade e a igualdade de natureza13. 

                                                           
9 A Aristocracia consiste essencialmente na repartição dos cargos de um modo proporcional à virtude, 

porque o característico próprio da aristocracia é a virtude, como o da oligarquia é a riqueza, e o da 

democracia, a liberdade . ARISTÓTELES, A Política, p. 245.  
10 Com relação à igualdade e mérito: porém, para melhor discutir esta questão, convém situarmo-nos no 

melhor governo possível. Veremos, por um lado, que é impossível que o Estado seja composto inteiramente 

de homens perfeitos, e, por outro, que é preciso que cada um execute o melhor possível suas funções. Uma 

vez que parece impossível que todos os cidadãos se assemelhem, não pode o mesmo gênero de virtude fazer 

o bom cidadão e o homem de bem. Mas todos devem ser bons cidadãos. É daí que provém a bondade 

intrínseca do Estado, sem que seja necessário que haja entre todos igualdade de mérito. O mérito de um 

homem de bem e o de um bom cidadão são, portanto, coisas distintas . In ARISTÓTELES. A Política. 

Tradução de Nestor Silveira Chaves; revisão da tradução Silene Cardoso. São Paulo: Ícone, 2007.  
11 Um grande passo para a concepção de justiça como critério formal de tratamento igual de todos, perante a 

lei, foi dado pelas novas condições de vida do Império Romano, cuja expressão filosófica mais própria 

apareceu no estoicismo . SALGADO, Joaquim Carlos. A ideia de justiça em Kant: seu fundamento na 

Liberdade e na Igualdade. 2ª ed. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1995, p. 51.   
12 IHERING, Rudolf Von. A Evolução do Direito. Salvador: Livraria Progresso, 1953, p. 165.  
13 FUR, Louis-Erasme Le. Les Grands Problèmes du Droit. Paris: Ed. Sirey, 1937, p. 530. Para LE FUR, 

influenciado pelo pensamento cristão, todo homem, livre ou escravo, grego ou bárbaro, judeu ou pagão, tem 

uma alma imortal, uma consciência de que não provém de nenhum poder humano; todos os homens possuem, 

pois, por tal fato, sem distinção de raça ou sexo, uma igualdade de natureza; eles são iguais diante de Deus, 
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O princípio da igualdade apresenta-se como o fundamento dos chamados direitos 

individuais14 e uma das colunas do direito moderno15. A igualdade em si é um termo 

bastante abstrato e pode ser utilizado em diferentes acepções16. A igualdade como 

princípio, por sua vez, sugere a ideia de que todos são submetidos à lei e gozam dos 

mesmos direitos e obrigações. 

 As leis escritas devem ser genéricas e abstratas para que não haja distinção jurídica 

entre os indivíduos da sociedade17. A igualdade é vista assim, como imanente ao próprio 

conceito da lei para o Estado de Direito, quando em seu maior sentido está a busca pela 

justiça18. 

Igualdade também pode ser usada para significar igual capacidade de direitos, 

descrita como uma igualdade de direitos e de obrigações. A igualdade de direito não 

significa que todos têm os mesmos direitos em absoluto, mas que todos possuem igual 

capacidade nos atos da aquisição dos mesmos direitos 19.  

A distinção de igualdade perante a lei e a igualdade na lei20 é de interesse especial 

para o Direito. Na igualdade perante a lei, tem-se tratamento igual se o parâmetro é 

respeitado pelo aplicador, a própria regra é parâmetro da igualdade. Na segunda acepção, 

procura-se determinar se uma norma é, em si mesma, igualitária21. Na igualdade perante a 

lei, o operador do direito não deve aplicar a lei desprezando a isonomia para os casos 

                                                                                                                                                                                

que lhes é o Pai Comum; tal é para o Cristianismo o verdadeiro fundamento da fraternidade entre todos os 

homens .  
14 A personalidade e a igualdade são as colunas do direito moderno. ESMEIN, Adhémar. Éléments de droit 

constitucionnel français et comparé. Paris: Sirey, 1928, p. 582. Também em GONÇALVES, Luis da Cunha. 

Tratado de Direito Civil: em comentário ao Código Civil Português, vol. 1, São Paulo: Max Limonad, 1957. 
15 FARIA, Anacleto de Oliveira. Do Princípio da Igualdade Jurídica. Obra citada, São Paulo: RT e EDUSP, 

1973, p. 3.  
16 Da etimologia latina aequalitas, é a qualidade do que é igual, igualdade, uniformidade, proporção, 

paridade, semelhança. Do verbete igualdade  do Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, p. 1567. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2001.  
17 LOCKE, John (1632-1704). Segundo tratado sobre o governo civil e outros escritos: ensaio sobre a origem 

e os limites e os fins verdadeiros do governo civil. Introdução de J. W. Gough e tradução de Magda Lopes e 

Marisa Lobo da Costa Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 1994. Para LOCKE a condição natural dos homens é 

um Estado em que eles são absolutamente livres para decidir suas ações, dispor de seus bens e de suas 

pessoas como bem entenderem, dentro dos limites do direito natural, sem pedir a autorização de nenhum 

outro homem nem depender de sua vontade. Um estado, também, de igualdade, em que a reciprocidade 

determina todo o poder e toda a competência, ninguém tendo mais que os outros, p. 83.   
18 SCHMITT, Carl. Teoría de la Constitución. Versión española de Francisco Ayala. Madrid: Alianza 

Editorial, 1982, p. 179.  
19 DICKINSON, Edwin de Witt. The Equality of States in International Law. Cambridge: Harvard University 

Press, 1920, p. 4. 
20 Lei no sentido estrito, como sinônimo de regra ou preceito.  
21 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade, 3ª ed., Malheiros 

Editores: São Paulo, 2010, p. 9-13. 
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semelhantes, o objetivo é impedir o surgimento de discriminações. Na igualdade na lei, os 

elaboradores da norma são os destinatários, para atuar seguindo o princípio da isonomia22.  

Historicamente, a igualdade resulta de duas interpretações: uma ligada ao direito 

natural e outra ao direito positivo. De acordo com a teoria tradicional, o princípio da 

igualdade é um direito natural. Basta dizer que os teóricos contrários à monarquia 

retomaram os juristas romanos sobre a liberdade natural e a igualdade de todos os homens 

para justificar a ideia de que o poder vem do povo23.  

O conceito de igualdade, no entanto, provoca posições divergentes, em um campo 

em que as mais diversas teorias se apresentam. Algumas teorias procuram definir o 

conteúdo da igualdade fundamental, outros apresentam qual igualdade deve ser a almejada 

e qual a rejeitada. Algumas doutrinas advogam que a desigualdade é a característica 

universal e que a igualdade é apenas um nome sem significado no mundo real24. A outra 

posição postula uma igualdade absoluta entre pessoas, ligada ao estado da natureza. 

 Assim, o debate sobre a igualdade leva em consideração algumas concepções 

teóricas que estabelecem a justiça distributiva como um elemento central das reflexões e 

procuram estabelecer uma métrica da justiça social 25. 

Para o liberalismo clássico de LOCKE, para compreender o poder político desde 

sua origem é necessário considerar o estado de natureza, em que todos os homens estão em 

perfeita igualdade para regular suas ações e dispor de suas posses e pessoas do modo como 

julgarem acertado, dentro dos limites da lei da natureza, sem depender da vontade de 

qualquer outro homem26.  

No que se refere às características pessoais, HOBBES entende que todos os 

indivíduos possuem fundamentalmente a mesma potência física e intelectual e que as 

                                                           

22 AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional, 7ª. Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 181.  
23 BOUTROS-GHALI, Boutros. Le principe d’ègalité des états et les organisations internationales. Recueil 

des Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol. 100, 1960-II, p. 19.   
24 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 16ª ed., Malheiros Editores: São Paulo, 

1999, p. 215.  
25 FARIAS, José Fernando de Castro. Ética, Política e Direito.  Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2004, p. 

133. Para o autor, no campo do liberalismo, torna-se necessário enfatizar que existem pelo menos dois tipos 

de liberalismo: o chamado liberalismo igualitário – o qual se identificaria com a justiça social – e o 

liberalismo conservador .  
26 LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. Tradução Julio Fischer. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

Segundo tratado, p. 381 e 382. A noção de igualdade em Locke se explicita em pelo menos dois componentes 

essenciais. Um deles, descrito positivamente, é a comunidade da espécie e das faculdades características de 

cada um de seus indivíduos. O outro, indicado de forma negativa, é a ausência de subordinação transitiva . 

KUNTS, Rolf. Locke, Liberdade e Propriedade. In. QUIRINO, Célia Galvão; VOUGA, Claudio; 

BRANDÃO, Gildo. Clássicos do Pensamento Político. 2ª ed. São Paulo: Editora da Universidade de São 

Paulo, 2004, p. 98.  
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diferenças são insignificantes. Os indivíduos são iguais ou desiguais em relação a 

determinadas características que devem ser especificadas. A natureza humana é a 

característica comum, mas a afirmação é tautológica27. Todos são iguais, em algumas 

vezes, pode ser uma definição vazia se não for precisa a relação que se quer estabelecer.   

O liberalismo igualitário, influenciado pela tradição em KANT, tem grande 

expressão principalmente em RAWLS e DWORKIN, filósofos que ajudam a compreender 

a discussão sobre o redimensionamento do princípio da igualdade no Direito Internacional. 

Para esses autores, numa apertada síntese, a igualdade é o direito mais fundamental28. 

A partir das origens das discussões a respeito da igualdade na tradição filosófica-

política, a tese procura demonstrar a trajetória histórica e evolutiva de mudança quanto ao 

entendimento sobre o princípio da igualdade29. 

 

   

 

1.2 – A IGUALDADE NO DIREITO 

 

 

A igualdade no Direito também envolve debates teóricos sobre qual seria a melhor 

forma de igualdade, argumentando alguns, inclusive, que sem determinada modalidade de 

                                                           
27 BOBBIO, Norberto. MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Volumes 1, 

13  ed. Brasília: Editora UnB, 2010, p. 598, verbete igualdade .  
28 A tese dialoga com a ideia de igualdade presente em RAWLS e DWORKIN, mas com o marco teórico na 

igualdade complexa presente em WALZER. Tanto RAWLS quanto DWORKIN procuram articular a 

liberdade com a igualdade e argumentam que, para respeitar a capacidade das pessoas de perseguirem os seus 

próprios fins, é preciso assegurar alguns pré-requisitos mínimos de vida digna. Enquanto RAWLS propõe 

uma concepção de igualdade democrática , DWORKIN defende a ideia de igualdade de recursos . 

FARIAS, José Fernando de Castro. Ética, Política e Direito.  Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2004, p. 133 
29 A igualdade jurídica, no sentido de reconhecer que todos os membros da coletividade dispõem dos 

mesmos instrumentos para a defesa de seus interesses, tendo na lei seu parâmetro objetivo de referência, é o 

resultado de um processo dinâmico da sociedade, que tende à harmonia através da composição dos interesses 

mais relevantes. Representa, portanto, um certo grau de amadurecimento e humanização das relações 

predominantes e visa à segurança coletiva e à dos próprios indivíduos. Todavia, não implica necessariamente 

no reconhecimento da igualdade social nem mesmo no acesso à participação política . Para ALEJANDRO 

BUGALLO, no processo ascensional de institucionalização dos processos igualitários, três documentos 

jurídicos marcam os parâmetros deste reconhecimento com relação aos diversos estratos que compõem a 

estrutura social. A Lei das XII Tábuas atende à população estável da sociedade, já suficientemente integrada, 

consagrando a igualdade jurídica dos patrícios e plebeus. O Edito Perpétuo representa a uniformização e 

ampliação de legislação fundamental à população oriunda de outras etnias e sociedades organizadas. 

Finalmente, o Edito de Caracalla ou Constitutio Antoniniana, concede o direito de cidadania a todos os 

habitantes do império, atendendo portanto às populações fixadas nas províncias . BUBALLO, Alejandro. A 

Igualdade Civil, p. 33-67. MOREIRA, Adriano; BUGALLO, Alejandro; MELLO, Celso D. de Albuquerque. 
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igualdade o sistema jurídico não pode funcionar. O conteúdo jurídico do princípio da 

igualdade no Direito Internacional permanece sem o devido estudo o que fomenta a 

necessidade de discussões sobre a igualdade como um todo, não apenas sobre as formas 

sintéticas de igualdade formal e de igualdade material, e sim uma mudança quanto ao 

entendimento sobre o princípio da igualdade.  

A igualdade é muito mais do que a dicotomia formal e material que não consegue 

enumerar as estruturas efetivamente utilizadas de forma igualitária. Nenhuma classificação 

do princípio abarca a universalidade do princípio fundamental, tanto para o direito 

positivo, como para compreender o próprio Direito, uma vez que o princípio da igualdade é 

dinâmico e multidimensional30.  

Não obstante a dificuldade de um conceito formal de igualdade, CHAÏM 

PERELMAN observa que a premissa metodológica da filosofia não logra a mesma 

precisão das outras ciências, porque operam com termos de coloração emotiva31. As 

correspectivas32 da igualdade podem ser entendidas como: a cada qual a mesma coisa; a 

cada qual segundo seus méritos; a cada qual segundo suas obras; a cada qual segundo suas 

necessidades; a cada qual segundo sua posição; a cada qual segundo o que a lei lhe atribui. 

A igualdade é um princípio de ação segundo o qual os seres de uma mesma categoria 

essencial devem ser tratados da mesma forma 33. 

                                                                                                                                                                                

Legado Político do Ocidente (o homem e o Estado). Prefácio de Alceu Amoroso Lima. Rio de Janeiro: Ed. 

Difel, 1978, p. 34 e 39.  
30 GUEDES, Vinicius Mancini. Planejamento Urbano e Princípio da Igualdade. Tese apresentada à 

Faculdade de Direito da USP, área de concentração, Direito Econômico e Financeiro, orientação Professor 

Eros Roberto Grau, São Paulo, 2012.  
31 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade, 3ª ed., Malheiros 

Editores: São Paulo, 2010, p. 9. Também GRAMSTRUP, Erik Frederico. O Princípio da Igualdade.  Videtur 

(USP). São Paulo, V. 17, 2002, p. 24.  
32 Como um ato jurídico em que há retribuição de benefícios ou vantagens recebidas.  
33 PERELMAN, Chaïm. Ética e direito. Tradução Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. 2ª Ed. São 

Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 9-10.  AFONSO DA SILVA, citando PERELMAN, observa que a justiça 

formal consiste em um princípio da ação, segundo o qual os seres de uma mesma categoria essencial devem 

ser tratados da mesma forma. A justiça concreta ou material seria para PERELMAN a especificação da 

justiça formal, indicando a característica constitutiva da categoria essencial, chegando-se às formas: acada 

um segundo sua necessidade; a cada um segundo seus méritos; a cada um a mesma coisa. Porque existem 

desigualdades é que se aspira à igualdade real ou material que busque realizar a igualização das condições 

desiguais – do que se extrai que a lei geral, abstrata e impessoal que incide em todos igualmente, levando em 

conta apenas a igualdade dos indivíduos, e não a igualdade dos grupos, acaba por gerar mais desigualdades e 

propriciar a injustiça, daí por que o legislados, sob o impulso das forças criadoras do Direito  teve 

progressivamente de publicar leis setoriais para poder levar em conta diferenças nas formações e nos grupos 

sociais: o direito no trabalho é um exemplo típico , SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à 

Constituição. 3ª ed., de acordo com a Emenda Constitucional 53, de 19.12.2006. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2006, p. 71-72. Sobre a aplicação do princípio da igualdade na jurisprudência belga, entre outras 

questões. PERELMAN, Chaïm. Motivation des decision de justice. Bruxelles: Emile Bruylant, 1978.  
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No Direito, a igualdade tem eficácia transcendente, pois toda situação de 

desigualdade que persista não é recepcionada se não demonstrar compatibilidade com a 

norma suprema34. Para BOBBIO, a igualdade é um valor supremo de uma convivência 

ordenada: uma aspiração perene dos homens que vivem em sociedade e tema constante das 

ideologias e das teorias políticas35.  A igualdade é compreendida como um valor máximo 

para os indivíduos e uma aspiração infindável em uma sociedade ordenada. 

 Sobre a relação entre o Direito e a Igualdade, é certo que há uma relação de mútua 

dependência. A igualdade necessita do Direito para ser introduzida na vida social do 

homem e o Direito necessita da igualdade para adquirir legitimidade e ser aceito 36.  A 

relação de proximidade acompanha grandes dificuldades para estabelecer relações jurídicas 

que respeitem o princípio da igualdade.  

 

 

1.3 – IGUALDADE, LIBERDADE E DEMOCRACIA37 

 

 

A igualdade frequentemente é vinculada com a liberdade. A consequência lógica da 

igualdade é a extensão da liberdade para todos. Tirar liberdade é fazer desiguais os não-

livres, tirar igualdade é restringir a liberdade 38. Assim, não há como entender e conceber 

a igualdade sem a liberdade.  

                                                           
34 ROTHENBURG, Walter Claudius. Igualdade. In. LEITE, George Salomão; SARLET, Ingo Wolfgang 

(coords.). Direitos fundamentais e estado constitucional: estudos em homenagem a J. J. Gomes Canotilho. 

São Paulo: Revista dos Tribunais. Coimbra: Coimbra Ed., 2009, p. 346-371.   
35 BOBBIO, Norberto. Igualdade e Liberdade. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 

Ediouro, 1996, p. 14 e seguintes. Uma sociedade de livres e iguais não conhece nem tempo nem lugar, é um 

estado hipotético, apenas imaginado .   
36 BARRETO, Vicente de Paulo. Dicionário de Filosofia do Direito.  São Leopoldo, RS: Editora Unisinos; 

Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2006, p. 456-462, verbete Igualdade por André Vicente Pires Rosa. Na relação 

entre igualdade e o Direito: o Direito tem que se posicionar em relação a duas perguntas de suma 

importância: a) os homens são iguais? e b) os homens devem ser tratados em igualdade? Essas perguntas 

situam-se em níveis diferentes: a primeira está no mundo do ser , a segunda no do dever ser . Ambas 

guardam íntimas relações. No entanto, ainda que seja reconhecida a igualdade entre os homens – em qualquer 

âmbito e em qualquer extensão – isso não significa, necessariamente, que eles devam ser tratados de maneira 

igual , p. 456.   
37 Os conceitos de Liberdade e democracia, acoplados ao sentido de igualdade, não serão abordados nos seus 

detalhes. Procura-se trazer, nesse capítulo, as principais contribuições e recortes para se compreender as 

transformações no princípio da igualdade entre Estados na sociedade internacional contemporânea.  
38 MIRANDA, Pontes de. Democracia, liberdade, igualdade: os três caminhos. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 

1979, p. 446.  
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No entanto, a relação entre igualdade e liberdade, não é isenta de tensões. A 

liberdade assevera ao indivíduo a autonomia para ser diferente e constituir a desigualdade, 

gerando um conflito em potencial entre a pretensão de liberdade na esfera da vida social, 

por um lado, e, por outro, uma exigência de igualdade social 39.  

Com efeito, o princípio da igualdade é essencialmente vinculado à liberdade 

individual, pois é um pressuposto para a uniformização dos regimes de liberdades 

individuais dos sujeitos do ordenamento jurídico40. 

A relação entre democracia e igualdade é bastante conhecida em TOCQUEVILLE, 

na qual a democracia consiste na igualdade das condições, em que todos os indivíduos que 

compõem a coletividade são socialmente iguais41. Ao elaborar o conceito de democracia, o 

autor o apresenta como um processo universal, durável e irresistível: o gradual 

desenvolvimento da igualdade é uma realidade providencial, e, para seu progresso, 

contribuíram todos os acontecimentos, assim como todos os homens 42. E é por meio da 

ação política que se pode tornar possível a liberdade na igualdade43. Numa sociedade 

democrática, para TOCQUEVILLE, reina a paixão pela igualdade44.  

Contudo, para avançar na dimensão da igualdade, é importante levar em 

consideração que nem todos de fato são iguais, nem o foram no passado. Para diminuir as 

desigualdades, algumas medidas decisivas são necessárias para se aumentar o valor 

psíquico e material dos que são tratados em desigualdade, pois todos têm direito de lograr 

                                                           
39 KLOEPFER, Michael. Verfassungsrecht II, p. 199 apud SARLET, Ingo; SARLET, Ingo Wolfgang; 

MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 3ª ed. São Paulo: Ed. 

Revista dos Tribunais, 2014. A exigência política de maior liberdade social possível entra em conflito com a 

exigência política de maior igualdade social possível, visto que a liberdade social também é a liberdade do 

mais forte e a igualdade social é justamente a igualdade de oportunidades por parte do mais fraco , p. 543.  
40 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, 7ª ed., Coimbra: Almedina, 

2010, p. 426.  
41 ARON, Raymond. Étapes de la Pensée Sociologique: Montesquieu, Comte, Marx, Tocqueville, Durkheim, 

Pareto, Weber. Paris: Gallimard, 1971.  
42 TOCQUEVILE, Alexis de. A democracia na América. Belo Horizonte: Itatiaia, 1977, p. 9.  
43  incontestável, na realidade, que, nos Estados Unidos, o gosto e o costume do governo republicano 

nasceram nas comumas e no seio das assembleias provinciais. Cada cidadão nos Estados Unidos transporta, 

por assim dizer, o interesse que lhe inspira sua pequena república ao amor da pátria comum . 

TOCQUEVILE, Alexis de. A democracia na América, 2ª ed., Belo Horizonte: Itatiaia, 1977, p. 187 e 

seguintes.    
44 Não é objetivo da tese aprofundar as distinções entre democracia, liberdade e igualdade. Apenas procura 

apontar a relevância da democracia e da liberdade para a noção de igualdade. Em ótimo estudo sobre a ideia 

da noção de amálgama do pensamento do Direito Inglês com valores religiosos, nota-se em TOCQUEVILLE 

um verdadeiro liberal, de um novo tipo, enquanto ele atribui o liberalismo dos americanos mais às suas 

circunstâncias sociais do que a qualquer opção política deliberada. Os relatos sobre a crença americana na 

igualdade não são, no fundo, incompatíveis com a compreensão dos americanos sobre o princípio da 

igualdade, p. 103, SPIROPOULOS, Andrew C. Tocqueville and the American Amalgam. The Goergetown 

Journal of Law and Public Policy, vol. 11, 2013, p. 103-123.   
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os meios para se elevarem. Para os povos avançarem na igualdade para todos é preciso 

democracia e liberdade45.  

Sobre a distinção entre igualdade e liberdade, é relevante mencionar que o direito 

da igualdade não tem merecido tantos discursos como a liberdade. As discussões, os 

debates doutrinários e até as lutas em torno da liberdade obnubilaram as da igualdade 46. 

Para BOBBIO, contudo, há uma reconciliação dessas ideias entre a igualdade e a 

liberdade. Se, em alguns momentos, liberdade e igualdade foram vistas como valores em 

conflito, pois o Estado que promove a igualdade real poderia restringir às liberdades, 

sobretudo econômicas47, o discurso hoje se altera: RAWLS, por exemplo, afirma que sem 

condições básicas de vida, a liberdade é uma fórmula vazia48. 

 

 

1.4 – IGUALDADE E JUSTIÇA  

 

 

Para se compreender a trajetória do princípio da igualdade, é fundamental trazer os 

primeiros escritos sobre a igualdade no pensamento da filosófico clássico. Desde os 

primeiros momentos, o significado da justiça remonta à ideia de igualdade. Uma ação ou 

uma lei é justa se institui ou respeita uma relação de igualdade. A igualdade é uma meta 

desejável pois é considerada justa, como uma ideal de harmonia das partes de um todo49. 

                                                           
45 MIRANDA, Pontes de. Democracia, liberdade, igualdade: os três caminhos. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 

1979, prefácio da 2ª edição, p. V. Na obra clássica, o autor afirma que o homem somente avançará pelas três 

dimensões: democracia, liberdade e igualdade. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito 

Constitucional, 39  ed. São Paulo: Saraiva, 2013, também menciona que desde a Antiguidade a igualdade é 

indissoluvelmente associada à democracia. No célebre discurso de Péricles em honra aos mortos no primeiro 

ano da guerra do Peloponeso, é a isonomia , isto é, a igualdade perante a lei, apontada como um dos três 

característicos fundamentais da democracia ateniense. Da mesma forma, não se pode modernamente 

caracterizar a democracia sem que se abra lugar para a igualdade, embora esse lugar não seja sempre o 

mesmo , p. 314.  
46 Por isso é que a burguesia, cônscia de seu privilégio de classe, jamais postulou um regime de igualdade 

tanto quanto reivindicara de liberdade. É que um regime de igualdade contraria seus interesses e dá à 

liberdade sentido material que não se harmoniza com o domínio de classe em que assenta a democracia 

liberal burguesa , conforme SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 16ª ed., 

Malheiros Editores: São Paulo, 1999, p. 214.  
47 BOBBIO, Norberto. Igualdad y Libertad. Tradução de Pedro Aragon Rincón. Barcelona: Ediciones Paidós, 

1993.  
48 RAWLS, John. Liberalismo Político. Tradução Sérgio Rená Madero Baéz. México: Fondo de Cultura 

Econômica, 1995, p. 31.  
49 BOBBIO, Norberto. Igualdade e Liberdade. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 

Ediouro, 1996, p. 16. 
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A emergência da igualdade não é uma descoberta contemporânea, tanto no que se 

refere à igualdade no direito, como a igualdade entre Estados. A filosofia se preocupa com 

o tema e suas implicações antes da Era Cristã. E com o advento do Cristianismo, a 

igualdade passa a ter maior relevância para a teologia50. Ressalta-se que a igualdade não se 

circunscreve apenas ao fato de se constituir um direito fundamental do homem, mas como 

um dos elementos básicos para a caracterização da justiça51.  

O problema da igualdade remete ao problema dos chamados critérios de justiça, 

que estabelecem que duas pessoas em determinadas situações devem ser iguais a fim de 

que a igualdade entre elas possa ser considerada justa.  A primeira tarefa de quem pretende 

fazer justiça consiste em estabelecer como um determinado indivíduo deve ser tratado de 

modo justo. Somente depois que se estabeleceu o critério de tratamento é que surge a 

exigência de garantir que o tratamento igual seja reservado aos que se encontram na 

mesma situação 52. 

Para KANT, os homens são iguais pela racionalidade. O homem se identifica com a 

razão e todo ser racional é um fim em si mesmo, pois pode agir com autonomia53. A 

singularidade do homem encontra-se em sua capacidade de usar a razão54. Na sociedade 

civil, que tem como um dos princípios a igualdade dos membros enquanto súditos, a 

igualdade consiste no sentido de que uma norma jurídica é válida para todos porque é posta 

por todos, o homem é dado como colegislador 55. A igualdade, assim, é percebida sob três 

aspectos: como igualdade de todos os seres racionais que possuem um direito inato, a 

                                                           
50 VILAS-BÔAS, Renata Malta. Ações afirmativas e o princípio da igualdade. Rio de Janeiro: América 

Jurídica, 2003, p. 3-5.  
51 FARIA, Anacleto de Oliveira. Do Princípio da Igualdade Jurídica. São Paulo: Edusp e RT, 1973, p. 23.  
52 BOBBIO sobre os critérios da justiça indaga se é mais justa a sociedade onde a cada um é dado segundo o 

mérito, ou aquela onde a cada um é dado segundo a necessidade? Responde que em situações concretas os 

vários critérios são frequentemente temperados uns com os outros, como no caso de concursos para obter um 

emprego público, onde se mesclam e se confundem critério de mérito, necessidade, antiguidade. BOBBIO, 

Norberto. Igualdade e Liberdade. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996, p. 

19-21.  
53 O mesmo que ser livre, capaz de obedecer a razão. Em Crítica da Razão prática, KANT afirma que a 

liberdade prática é a independência da vontade em relação a toda outra lei que não seja a lei moral, apud 

PASCAL, Georges. O Pensamento de Kant. 6ª ed. Introdução e tradução de Raimundo Vier. Petrópolis: 

Editora Vozes, 1999, p. 137  
54 MORRISON, Wayne. Filosofia do Direito: dos gregos ao pós-modernismo. Tradução de Jefferson Luiz 

Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 158.  
55 A igualdade não significa igualdade de direitos, que continuam desiguais tanto com relação às coisas 

enquanto propriedade, como com relação às pessoas (patrão-empregado) . SALGADO, Joaquim Carlos. A 

ideia de justiça em Kant: seu fundamento na Liberdade e na Igualdade. 2ª ed. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 

1995, p. 287. 
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liberdade; como limitação dos arbítrios individuais para a formação da sociedade civil; e 

como igual participação na legislação jurídica, enquanto expressão da vontade geral56.   

Portanto, igualdade e justiça têm uma conexão muito íntima desde o pensamento 

clássico grego de ARISTÓTELES57, muito embora a justiça não se esgote na igualdade 

nem pode ser confundido com a igualdade58. Desde então, o princípio da igualdade guarda 

estreita relação com a noção de justiça e com as mais diversas teorias sobre a justiça, uma 

vez que além de outras razões que podem ser invocadas para justificar essa conexão 

íntima, a justiça é sempre algo que o indivíduo vivencia de forma subjetiva e relativa, na 

sua relação com outros indivíduos e na como ele próprio e os demais são tratados 59.  

O princípio da igualdade é um dos princípios que estruturam o sistema 

constitucional em todo o mundo, segundo CANOTILHO, o princípio conjuga 

dialeticamente as dimensões liberais, democráticas e sociais que são inerentes ao conceito 

de Estado de direito democrático e social60. Essencialmente, a igualdade consiste na 

proibição de privilégios ou de benefícios no exercício de qualquer direito. Tal proibição de 

privilégios inclui a não-isenção de deveres, bem como a proibição de prejuízos, privação 

de direitos e imposição de deveres. 

 

                                              

 

                                                                                      

                                                           
56 Para Joaquim Carlos Salgado, a perspectiva histórica e a reflexão sobre Kant parecem autorizar que se 

conceba a ideia de justiça como um conceito dinâmico. Na sua primeira fase confirmou-se como um conceito 

de igualdade abstrata, adequada às condições históricas em que se desenvolveu, até que pôde receber um 

novo elemento positivo através da Revolução Francesa – a liberdade – e uma sólida fundamentação filosófica 

através do pensamento de Kant, que não consagra um puro individualismo, mas assenta as bases de um ideal 

de igualdade e liberdade do homem, enquanto também considerado na sociedade, como consequência da sua 

constante preocupação pelo universal; Kant coloca, no centro do seu conceito de justiça, a ideia de liberdade, 

seguida da de igualdade, em função das quais, somente, pode ser pensado o conceito de ordem na sociedade . 

SALGADO, Joaquim Carlos. A ideia de justiça em Kant: seu fundamento na Liberdade e na Igualdade. 2ª ed. 

Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1995, p. 326. 
57 Ética a Nicômaco, tradução do grego por Mário da Gama Cury, 3  ed., Brasília: Ed. UnB, 1992, p. 96, se 

as pessoas não forem iguais elas não terão uma participação igual nas coisas . A justiça para Aristóteles não 

se restringia à igualdade.  
58 BOBBIO, Norberto. Igualdade e Liberdade, Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 

EDIOURO, 1996, p. 14 e seguintes.  
59 SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos Fundamentais em espécie: Direito(s) de igualdade: direito geral de 

igualdade, cláusulas especiais de igualdade e políticas orientadas para a igualdade, 2014, p. 538 e seguintes. 

In. SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 

Constitucional. 3ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014.  
60 CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa anotada, 4ª ed., 

Coimbra: Coimbra Ed., 2007, p. 336-338.  
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1.5 – O PRINCÍPIO DA IGUALDADE NAS CONSTITUIÇÕES DOS ESTADOS 

 

 

A igualdade como preocupação para a filosofia política passa, no mundo moderno, 

a ser considerada como um dos direitos fundamentais do homem. O princípio da igualdade 

é contemplado em diversas Constituições e está presente em documentos de natureza 

internacional61. 

A noção de igualdade, como uma grande categoria jurídica, teve sua emergência 

como princípio jurídico fundamental nas constituições escritas promulgadas após as 

Revoluções do final do século XVIII. A partir das experiências revolucionárias pioneiras 

dos Estados Unidos da América na Declaração de Independência de 177662 e na 

Declaração de Direitos do Homem da França de 1789 se percebe o conceito de igualdade 

perante a lei, alguns direitos dos indivíduos, em que a igualdade passa a ter um conteúdo 

mais político, fundamentando as transformações revolucionárias da sociedade. Neste 

contexo, ocorre um significativo avanço das ciências, da educação e da cultura em geral, 

orientados pela ideia de progresso e de esclarecimento, bem como a limitação do poder 

político da igreja e a criação das bases ideológicas para a eclosão da Revolução Francesa e 

dos movimentos de independência nas colônias americanas63. 

Assim, as Revoluções Liberais do final do século XVIII - Francesa, Inglesas e 

Americana – trouxeram mudanças excepcionais, tanto no que se refere aos aspectos 

políticos, sociais, econômicos e científicos, com reflexos em todas as áreas do 

conhecimento, inclusive no Direito, como as declarações de direitos, especialmente a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 178964. Os documentos jurídicos 

                                                           
61 FARIA, Anacleto de Oliveira. Do Princípio da Igualdade Jurídica. São Paulo: Edusp e RT, 1973, p. 20. O 

autor menciona as constituições francesa de 1946, alemã de 1949, italiana de 1947, suíça de 1947 que 

estabelecem a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, p. 21. Se passarmos para a Ásia, veremos que o 

art. 16 da Constituição da Índia agasalha a tese da igualdade de oportunidade para o acesso aos cargos 

públicos, não podendo ser empecilho para tal, motivos de raça, casta, sexo, ascendência, lugar de nascimento 

ou residência , Revue de la Comission Internationale de Juristes, tome VI, n. 2, Ed. de la Comission 

Internationale de Juristes, Genebra, 1965, p. 343 apud FARIA, obra citada, p. 22, nota de rodapé 61. 
62 Sobre a concepção norte-americana de igualdade na Constituição e na aplicação pela Suprema Corte:  

SCOTT, James Brown. Le principe de l’egalité juridique dans les rapports internationaux. Recueil des 

Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol. 42, 1932-IV, p. 467-630. 
63 HOBSBAWN, Eric J. A Era das Revoluções 1789-1848. 21ª ed., Tradução de Maria Tereza Lopes Teixeira 

e Marcos Penchel. São Paulo: Paz e Terra, 2007, especialmente a Parte 1 – Evolução e o mundo na década de 

1780.  
64 Igualmente importantes foram as mudanças institucionais introduzidas direta ou indiretamente pela 

conquista francesa. (...) Em todos os territórios conquistados, as instituições da Revolução Francesa e do 

Império Napoleônico foram automaticamente aplicadas ou então funcionavam como modelos óbvios para a 
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eram fundamentados na soberania popular e impunham limites ao exercício do poder65. A 

ideia de igualdae formal, assim, passa a integrar definitivamente o mundo jurídico66.  

No entanto, o avanço não foi completo. A igualdade nas primeiras Constituições e 

Declarações era a igualdade perante a lei, que exigia um tratamento idêntico para as 

pessoas sujeitas às leis. Nessa forma de perceber a igualdade não se levou em consideração 

à busca da igualdade das condições materiais, tampouco havia crítica às lacunas da lei67.  

Em contradição à afirmação da igualdade, os direitos políticos eram assegurados 

apenas a uma burguesia detentora do poder econômico, por meio do voto censitário, que 

excluía a maioria da população da vida pública, e, por conseguinte, da participação na 

elaboração de normas. A igualdade era formal, um instrumento da elite econômica. Na sua 

abstração, a igualdade formal permitia a livre circulação dos bens entre os proprietários, 

mas não se propunha a modificar o status quo de profunda assimetria social existente68.  

 

 

1.6 – A IGUALDADE NO PENSAMENTO POLÍTICO CLÁSSICO 

 

 

No pensamento político clássico sobre a igualdade, LOCKE considera que para 

compreender a igualdade para todos os homens e para entender o poder político primeiro, 

deve-se considerar em que situação os homens naturalmente se encontravam: o da perfeita 

                                                                                                                                                                                

administração local: o feudalismo foi formalmente abolido, os códigos franceses foram aplicados e assim por 

diante. Essas mudanças provaram ser bem menos reversíveis do que a mudança de fronteiras. Assim, o 

Código Civil de Napoleão continuou sendo, ou tornou-se novamente, a base do direito local na Bélgica, na 

Renânia e na Itália . HOBSBAWN, Eric J. A Era das Revoluções 1789-1848. São Paulo: Paz e Terra, 1998, 

p. 108-113. 
65 Relevante mencionar a Magna Carta, de 1215, assinada pelo Rei João da Inglaterra, procurando resgatar, 

num aspecto formal, não efetivo, uma certa liberdade para a Igreja, o direito de herança e proteção contra 

impostos excessivos e a igualdade perante a lei (dos que eram considerados livres). MOREIRA, Adriano.  

BUGALLO, Alejandro; MELLO, Celso D. de Albuquerque. Legado Político do Ocidente (o homem e o 

Estado). Prefácio de Alceu Amoroso Lima. Rio de Janeiro: Ed. Difel, 1978, p. 478-479. Sobre a relevância 

histórica do documento, COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São 

Paulo: Saraiva, 2001, p. 59 e seguintes.  
66 COMPARATO, Fábio Konder. Igualdade, desigualdades. Revista trimestral de direito público, São Paulo, 

n. 1, 1993, p. 76.  
67 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. Saraiva: São Paulo, 2014, p. 474, uma das 

lacunas apontadas pelo autor é a permissão da escravidão.  
68 SARMENTO, Daniel. O negro e a igualdade no direito constitucional brasileiro: discriminação de facto , 

Teoria do Impacto Desproporcional e ações afirmativas, p. 743-775. In DIREITO, Carlos Alberto Menezes; 

PEREIRA, Antônio Celso Alves; TRINDADE, Antônio Augusto Cançado (org.). Novas perspectivas do 

direito internacional contemporâneo – Estudos em homenagem ao Professor Celso D. de Albuquerque 

Mello. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 748. 
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liberdade para ordenar suas ações. Liberdade para dispor dos seus bens, dentro dos limites 

da lei natural, sem pedir permissão ou depender da vontade de qualquer outro homem. A 

igualdade encontra-se em todo poder e jurisdição e é recíproca, uma vez que os homens 

nascem iguais, sem subordinação ou sujeição, a não ser que haja uma declaração de 

vontade de um sobre o outro69.   

MONTESQUIEU, contudo, observa que a igualdade não pode ser perseguida com 

todo o rigor, sendo algo difícil de estabelecer plenamente.  Ainda que na democracia a 

igualdade real seja a alma do Estado, ela é, no entanto, tão difícil de ser estabelecida que 

uma extrema exatidão neste sentido nem sempre seria conveniente . Basta que se 

estabeleça um censo que reduza ou que fixe as diferenças num certo ponto; depois é função 

das leis particulares igualarem, por assim dizer, as desigualdades, com os encargos que 

impõem aos ricos e com o alívio que dão aos pobres. Nas Monarquias e nos Estados 

despóticos, ninguém aspira à igualdade, o que nem vem à mente, pois cada qual busca a 

superioridade, e as pessoas mais baixas só desejam sair delas para se tomarem senhoras das 

outras70. 

A partir dessa ideia, evidencia-se que o conceito de igualdade não pode ser 

radicalizado, pois coloca em risco o funcionamento do próprio sistema político. A 

semelhança para as relações entre Estados também é salutar, a ideia de uma igualdade 

absoluta é prejudicial para o funcionamento da própria sociedade internacional. Toda 

desigualdade na democracia deve ser tirada da natureza da democracia e do próprio 

princípio da igualdade . Por isso, toda igualdade entre os cidadãos pode ser suprimida da 

democracia em proveito da própria democracia. A igualdade é tratada por 

MONTESQUIEU como boa para o funcionamento do pacto que é estabelecido entre os 

homens, e não para uma sociedade com ausência de regras e hierarquias. Preocupado com 

                                                           
69 LOCKE, John. Ensayo sobre el gobierno civil, Cap. II – Del Estado de la Naturaleza. Buenos Aires, 

Aguillar, 1960, na tradução em espanhol: 4. Para entender rectamente el poder político, y derivarlo de su 

origen, debemos considerar em qué estado se hallan naturalmente los hombres todos, que no es otro que el de 

perfecta libertad para ordenar sus acciones, y disponer de sus personas y bienes como lo tuvieren a bien, 

dentro de los límites de la ley natural, sin pedir permiso o depender de la voluntad de otro hombre alguno. 

Estado también de igualdad, en que todo poder y jurisdicción es recíproco, sin que al uno competa más que al 

otro, no habiendo nada más evidente que el hecho de que criaturas de la misma especie y rango, 

revueltamente nacidas a todas e idénticas ventajas de la Naturaleza, y al liso de las mismas facultades, 

deberían asimismo ser iguales cada una entre todas las demás,  sin subordinación o sujeción, a menos que el 

señor y dueño de ellos todos estableciere, porcualquier manifiesta declaración de su voluntad, al uno sobre el 

otro, y le confiriere, por  nombramiento claro y evidente, derecho indudable al dominio y soberania . 
70 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de (1688-1755). O espírito das Leis. 3ª ed. Apresentação 

Renato Janine Ribeiro; tradução de Cristina Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 2005, especialmente 

Livro VIII, cap. IV e Cap. V.  
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o radicalismo político, observa que tanto a perda do espírito de igualdade como a defesa da 

igualdade extrema são prejudiciais à democracia, sob a alegação de que o espírito de 

igualdade extrema levaria ao questionamento da própria representação71. 

Nas ideias de Jean-Jacques ROUSSEAU sobre a igualdade, o autor da célebre frase 

em que o homem nasce livre e, por toda a parte, está preso em grilhões, também afirmava 

uma liberdade natural das relações sociais e na origem do Estado. No entanto, é um crítico 

agudo da desigualdade entre os homens72.  

No período pré-revolucionário francês, com o processo de cerceamento dos 

campos, a agricultura exige a formação de grandes propriedades: os senhores, com a 

cumplicidade do poder político, apropriam-se dos bens comunais.  O Estado monárquico 

favorece os mais ricos em detrimento dos mais pobres, para ROUSSEAU, o progresso 

material é acompanhado de um progresso da desigualdade .  

Não é por acaso que o primeiro grande trabalho de ROUSSEAU é Discurso sobre 

a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens 73, que apresenta à 

Academia de Dijon em 1754. Para o pensador, o aumento da desigualdade deriva das 

mudanças no sistema de propriedade, que levariam, mais adiante, a constituir um dos 

pontos de partida para a formação da burguesia capitalista.  

Do lado político, o regime absolutista ainda era plenamente hegemônico, mas 

começava a ser contestado e a se enfraquecer. Os problemas que são enfrentados pelo 

Estado foram ampliados, enquanto a capacidade de resolvê-los dimunuiu no reinado de 

Luiz XV. As resistências se articularam, especialmente nas formações parlamentares do 

Terceiro Estado, que desembocaram no movimento revolucionário de 178974. 

                                                           
71 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de (1688-1755). O espírito das Leis. 3ª ed. Apresentação 

Renato Janine Ribeiro e tradução de Cristina Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 163.  
72 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Rousseau e as Relações Internacionais. Prefácio do Embaixador Gelson 

Fonseca Júnior e tradução Sérgio Bath. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo; Editora UnB, 

IPRI, 2003, p. 9.  
73 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. 

Discurso sobre as ciências e as artes. Rio de Janeiro: Ediouro, 1994. No original francês, Discours sur 

I'Origine et les Fondements de I'Inegalité parmi les hommes.    
74 HOBSBAWN, Eric J. A Era das Revoluções 1789-1848. 21ª ed., Tradução de Maria Tereza Lopes Teixeira 

e Marcos Penchel. São Paulo: Paz e Terra, 2007.  
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As sociedades europeias do século XVIII, assim, passaram por dois problemas 

fundamentais, que estão na base do pensamento político de ROUSSEAU: o do aumento da 

desigualdade e o do questionamento da legitimidade do absolutismo75. 

Admitia-se, no entanto, dois tipos de desigualdade: uma, a desigualdade natural ou 

física, estabelecida pela natureza, consistente na diferença das idades, da saúde, das forças 

do corpo e das qualidades do espírito e da alma; a outra, a desigualdade moral ou política, 

dependente de uma convenção, estabelecida pelo consentimento dos homens em ter 

diferentes privilégios, como ser mais rico ou mais poderoso76.  

As convenções legitimam a autoridade que ocorre entre os homens: visto que 

homem algum tem autoridade natural sobre seus semelhantes e que a força não produz 

nenhum direito, só restam as convenções como base de toda autoridade legítima existente 

entre os homens . A percepção comum é que o primeiro contrato retira dos homens a 

liberdade total e os direitos ilimitados do estado da natureza, mas garante a eles a liberdade 

civil e o respeito à propriedade dos seus bens. A liberdade no estado natural é definida pela 

força, mas, após o contrato social, a liberdade civil é limitada pela vontade geral77.  

A soberania representa o exercício da vontade geral. Algo indivisível e inalienável, 

uma vez que deve ser o próprio povo o princípio fundamental da constituição do pacto 

social. Inclusive, o processo de elaboração das leis precisa ser o ato mais importante da 

soberania, devendo os sistemas legais devem ter como bens superiores dois objetivos 

principais: a liberdade e a igualdade: a liberdade, porque qualquer dependência particular 

corresponde a outro tanto de força tomada do corpo do Estado; e a igualdade, porque a 

liberdade não pode subsistir sem ela 78.  

Para ROUSSEAU, o estado da natureza não leva uma construção de uma 

organização social, diferente de MONTESQUIEU. No estado de natureza aparecem as 

                                                           
75 FONSECA JÚNIOR, Gelson. As múltiplas dimensões do pensamento de Rousseau in ROUSSEAU, Jean-

Jacques. Rousseau e as Relações Internacionais, tradução de Sérgio Bath. São Paulo: Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo; Brasília: Ed. UnB; IPRI, 2003, p. XIII e XIV. 
76 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 16ª ed., Malheiros Editores: São Paulo, 

1999, p. 215. A igualdade física ou natural é estabelecida pela diferença de idades, de saúde, das forças do 

corpo e das qualidades do espírito e da alma. A desigualdade moral ou política decorre das convenções 

estabelecidas, ou convertidas, pelos homens, segundo ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a Origem 

e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Tradução Maria Ermantina Galvão, 2. Ed., São Paulo: 

Martins Fontes, 1999, p. 159.  
77 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato social: princípios do direito político. Tradução, introdução e 

notas Edson Bini. Bauru, SP: EDIPRO, 2000, p. 60.  
78 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Du Contrat Social ou Principles du Droit Politique. Paris: Librairie de la 

Bibliothèque nationale, 1880, p. 53-58, em especial o cap. VI – De la Lois.  
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causas de disputa, e a desigualdade vem como consequência79. ROUSSEAU parte da 

existência de uma liberdade natural, que a sociedade visa proteger e não aniquilar. 

Também se refere à igualdade natural, dizendo que, longe de destruí-la, o pacto 

fundamental procede a uma correção, suprindo as deficiências resultantes de desigualdade 

física 80. Os homens mesmo sendo desiguais na força ou no engenho, podem se tornar 

iguais pelo direito. Os Estados por Convenção entre eles podem se tornar iguais perante o 

Direito, o raciocínio também é aplicável para a relação entre Estados.  

No Tratado sobre a Economia Política, ROUSSEAU afirma que uma das funções 

mais importantes do governo é impedir a desigualdade das fortunas81. São males tratados 

com dificuldade quando se fazem sentir, mas que uma administração prudente deve evitar, 

para manter, juntamente com uma boa moral, o respeito pelas leis, que evitam a 

desigualdade e promovem a liberdade, bem como manter o patriotismo e a influência da 

vontade geral82. 

As teses defendidas por ROUSSEAU não se limitaram ao plano teórico, longe de 

representar um mundo utópico, constituem a tomada de consciência bastante adequada ao 

mundo que estava se esboçando e que encontraram sua formulação a partir da Revolução 

Francesa de 178983. Utópico seria um nivelamento completo de bens. Mesmo que tal meta 

fosse atingida num determinado momento, as diferenças reapareceriam depressa, isso 

porque os homens são desiguais no que tange às qualidades pessoais84.  

                                                           
79 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Rousseau e as Relações Internacionais. Prefácio do Embaixador Gelson 

Fonseca Jr e tradução de Sérgio Bath. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo; Editora UnB; 

IPRI, 2003, p. 56.  
80 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da Teoria Geral do Estado, 2ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 

1998, p. 11.  
81 A venalidade levada a tal extremo que se atribua um valor em dinheiro até mesmo à estima pública, e a 

virtude tenha um preço no mercado - estas são as causas mais óbvias da opulência e da pobreza, da 

substituição do interesse público pelo particular, do ódio recíproco dos cidadãos, da indiferença à causa 

comum, da corrupção do povo e do enfraquecimento de todos os recursos governamentais . ROUSSEAU, 

Jean-Jacques. Tratado sobre a economia política. In Rousseau e as Relações Internacionais. Prefácio do 

Embaixador Gelson Fonseca Jr, tradução de Sérgio Bath. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São 

Paulo; Ed. UnB; IPRI, 2003, p. 86. 
82 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Tratado sobre a economia política. In Rousseau e as Relações Internacionais. 

Prefácio do Embaixador Gelson Fonseca Jr, tradução de Sérgio Bath. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado 

de São Paulo; Ed. UnB; IPRI, 2003, p. 86.  
83 DEBRUN, Michel. Algumas observações sobre a noção da vontade geral no Contrato Social. Estudos em 

Homenagem a Rousseau, p. 56-57. Com efeito, a igualdade para os homens da terrível conflagração de 1789 

constituía-se num dogma sagrado, num direito sagrado, de acordo com SIEYÉS, ou no dizer de BABEUF, no 

fim precípuo da sociedade , apud FARIA, Anacleto de Oliveira. Do Princípio da Igualdade Jurídica. São 

Paulo: Edusp e RJ, 1973, p. 13-14.  
84 BOBBIO, Norberto. MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Volumes 1, 

13ª ed. Brasília: Editora UnB, 2010, p. 603. A ideia pela diferenciação dos bens também aparece em 
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Nos aspectos de nivelamento de riqueza para garantir a igualdade compreende-se a 

igualdade, não como significando poder e riqueza em graus absolutamente idênticos para 

todos, e sim que nenhum cidadão sendo rico o bastante para comprar outro, e nem tão 

pobre que seja forçado a vender-se a si mesmo85. 

Assim, essa fase é marcada por uma igualdade jurídica parcial, que busca eliminar 

os privilégios de nascimento e das castas religiosas, mas não afeta substancialmente outros 

fatores de tratamento desigual86.  

 

 

1.7 – IGUALDADE ABSOLUTA E IGUALDADE RELATIVA  

 

 

A igualdade de todos perante a lei, afirmada com a instauração do Estado Liberal 

Burguês e na superação do Antigo Regime, inova no sentido da abolição dos privilégios 

feudais e de estamento paulatinamente. A Lei, na sua generalidade e na sua abstração, é o 

símbolo da igualdade conquistada. No Antigo Regime, as pessoas não eram concebidas 

como iguais, seus direitos eram decorrentes de pertencerem a uma determinada classe 

social, não à sua natureza humana87.  

A inclusão da igualdade no rol de direito fundamental, no entanto, não é garantia de 

efetividade88. A prática demonstrou que como foi construída a partir de uma perspectiva 

eminentemente liberal, a igualdade jurídica era formal e excludente. A igualdade de 

direitos não era por si só suficiente para tornar acessíveis, a quem era socialmente 

                                                                                                                                                                                

WALZER, Michael. Esferas da Justiça: uma defesa do pluralismo e da igualdade. São Paulo: Martins 

Fontes, 2003. 
85 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social: princípios do direito político, livro II, cap. XI. Tradução, 

introdução e notas Edson Bini. Bauru, SP: EDIPRO, 2000. 
86 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 474, como o 

tratamento dado aos escravos, às mulheres e aos pobres em geral.  
87 GALLUPO, Marcelo. Igualdade e Diferença. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 31-49.  
88 Compreendendo a efetividade como a vigência plena nos ordenamentos jurídicos internos e a aplicação 

pelos tribunais nacionais, mesmo contra os interesses estatais. CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos e 

Perspectivas no Direito Internacional Pós-Moderno. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, v. 101, p. 433-466, jan./dez. 2006, p. 433.  Numa perspectiva da teoria do direito, a eficácia se refere 

à aplicação ou execução da norma jurídica, é a regra jurídica enquanto momento da conduta humana, 

segundo REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 112.  
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desfavorecido, as oportunidades de que gozavam os indivíduos socialmente 

privilegiados 89. 

A partir da dificuldade de um conceito absoluto de igualdade, percebe-se a 

diferenciação do princípio da igualdade, uma distinção entre o que poderia ser entendido 

como igualdade. Um dos mais relevantes é a que distingue entre igualdade absoluta, 

impossível de se alcançar, dada a diversidade entre as pessoas; e a igualdade relativa, que é 

realizável90. Do contrário, o princípio da igualdade tomado no conceito absoluto pode 

produzir as desigualdades.  

Sob a perspectiva puramente liberal, o conceito de igualdade de oportunidade, 

funda-se na neutralidade do Estado, diferente da perspectiva do Estado social91. A 

concepção liberal de igualdade ressalta a ideia de a cada um de acordo com as suas 

necessidades. As ideologias liberais, com base na concepção clássica da igualdade perante 

a lei, determinam que todos deveriam ter iguais possibilidades de gozar a respectiva 

liberdade de um ponto de vista estritamente legal. PERELMAN, contudo, afirma que a 

igualdade assente na autonomia da vontade de cada pessoa não passava de uma ficção, 

sendo certo que quando as relações são econômica e socialmente desiguais, a liberdade 

cede lugar à opressão das partes mais fracas92. 

O tratamento mais favorável em razão da vulnerabilidade ou debilidade econômica 

social é justificável e autorizada pelo Direito, não caracteriza arbítrio ou violação do 

princípio da igualdade, pelo contrário, a distinção viabiliza a igualdade material93. A 

igualdade como capacidade para exercer direitos é um postulado essencial, um ideal que 

deve ser alcançado, na medida em que existe certa homogeneidade de características entre 

as pessoas incluídas no número dos seus sujeitos. Vale observar que a igualdade não está 

normalmente presente nos estágios mais rudimentares do direito.  

                                                           
89 DRAY, Guilherme Machado. O princípio da igualdade no direito do trabalho: sua aplicabilidade no 

domínio específico da formação de contratos individuais de trabalho. Coimbra: Livraria Almedina, 1999 

apud BARBOSA, Joaquim. SILVA, Fernanda Duarte Lopes Lucas da. As ações afirmativas e os processos 

de formação da igualdade efetiva. Seminário Internacional – As Minorias e o Direito, Série Cadernos do 

CEJ, 24, Brasília, 2009, p. 88.  
90 SOUSA, Oziel Francisco de. As ações afirmativas como instrumento de concretização da igualdade 

material. Dissertação de Mestrado em Direito da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2006, p. 25.   
91 A tese procura discutir o princípio da igualdade entre Estados a partir de uma perspectiva social, não 

puramente liberal. 
92 PERELMAN, Chaïm. Ética e direito. Tradução Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. 2ª Ed. São 

Paulo: Martins Fontes, 2005. 
93 Acórdão do Tribunal Constitucional Português n. 395/89 – Processo n. 357/88, Diário da República n. 212, 

de 14/9/1989, II Série, p. 9190-9191 apud ABREU, Sérgio. O princípio da igualdade. In PEIXINHO, Manoel 
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O preceito magno da igualdade é norma voltada quer para o aplicador da lei quer 

para o próprio legislador. A edição da norma está sujeita ao dever de dispensar tratamento 

equânime às pessoas94. A Lei não deve ser fonte de privilégio e de perseguição, mas 

instrumento regulador da vida social, aplicável também para as relações entre os Estados, 

que necessita tratar equitativamente todos, pois a igualdade constitui o signo fundamental 

da democracia e não admite os privilégios e distinções que um regime simplesmente liberal 

consagra 95.  

O fortalecimento dos mecanismos de jurisdição constitucional ao longo do século 

XX traz para o Poder Judiciário a garantia do controle sobre ofensas ao direito de 

igualdade perpetradas pelo próprio legislador. Assim, ao lado da igualdade perante a lei  

– que é destinada ao aplicador da norma e traz vedações para que ele a empregue com 

discriminações ou favoritismo – tornou-se possível combater também a igualdade na lei , 

convertendo-se a isonomia em parâmetro de valoração de todos os atos normativos96.  

Uma posição considerada mais prática reconhece a desigualdade dos homens em 

múltiplos aspectos, mas podem ser descritas, surpreendentemente, como criaturas iguais, 

pois, em cada um deles, o mesmo sistema de características inteligíveis pode proporcionar, 

na realidade individual, a aptidão para existir97. Em essência, como seres humanos, não se 

vê como deixar de reconhecer igualdade entre os homens 98. 

                                                                                                                                                                                

Messias; GUERRA, Isabella Franco; FILHO, Firly Nascimento. Os Princípios da Constituição de 1988. Rio 

de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 2001, p. 264. 
94 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3ª ed. Malheiros 

Editores: São Paulo, 2010, p. 9-12.  
95 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 16ª ed. Malheiros Editores: São Paulo, 

1999, p. 214.  
96 SARMENTO relata que ao longo do século XIX, poucos Estados contavam com mecanismos de controle 

de constitucionalidade, pois era predominante a visão de que o Judiciário não deteria legitimidade 

democrática para invalidar os atos do Parlamento. Os norte-americanos, que instituíram o judicial review no 

começo do século XIX figuravam como uma exceção isolada neste particular. Foi ao longo do século XX, 

com a crise do legicentrismo e a percepção de que a lei pode ser o instrumento da barbárie, como aconteceu 

na Alemanha nazista, que a jurisdição constitucional vai se ampliar em todo o mundo. No Brasil, o controle 

de constitucionalidade das leis foi instituído pela primeira Constituição republicana, em 1891, mas só se 

converteu num instituto importante, do ponto de vista prático, no decorrer do século XX . In SARMENTO, 

Daniel. O negro e a igualdade no direito constitucional brasileiro: discriminação de facto , Teoria do 

Impacto Desproporcional e ações afirmativas, p. 743-775. In DIREITO, Carlos Alberto Menezes; PEREIRA, 

Antônio Celso Alves; TRINDADE, Antônio Augusto Cançado (org.). Novas perspectivas do direito 

internacional contemporâneo – Estudos em homenagem ao Professor Celso D. de Albuquerque Mello. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2008, p. 750, nota de rodapé 7.  
97 FARIA, Anacleto de Oliveira. Do Princípio da Igualdade Jurídica. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais/EDUSP, 1973, p. 43.  
98 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 16ª ed., Malheiros Editores: São Paulo, 

1999, p. 215. 
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A igualdade no direito também decorre de uma exigência qualificada mediante uma 

referência a critérios definidos que não podem ser usados para introduzir diferenciações 

ilegítimas, a cláusula de igualdade deve ter um significado tangível99.  Para que as 

discriminações sejam apropriadas é relevante que a desigualdade não atinja de modo atual 

e absoluto apenas um indivíduo.  As pessoas ou as situações que não são equiparadas pela 

regra de direito devem ser efetivamente distintas entre si, ou seja, precisam possuir 

características realmente diferenciadas. Deve haver uma simetria entre o fator de 

discriminação e a diferenciação produzida, e o resultado produzido pela discriminação 

deve ser adequável aos interesses protegidos, moldando-se ao caráter sistêmico do 

ordenamento jurídico100.  

HANS KELSEN demonstra que a igualdade perante a lei não possuiria significação 

peculiar alguma. O sentido relevante do princípio isonômico está na obrigação da 

igualdade na própria lei, vale dizer, entendida como limite para a lei101. Ao se referir aos 

direitos políticos, observa que são também contados os chamados direitos fundamentais e 

os direitos de liberdade que as Constituições dos Estados modernos estatuem, enquanto 

garantem a igualdade perante a lei, a liberdade (isto é, a inviolabilidade) da propriedade, a 

liberdade da pessoa, a liberdade de opinião - particularmente a liberdade de imprensa - a 

liberdade de consciência - incluindo a liberdade de religião - a liberdade de associação e 

reunião, o que não são direitos subjetivos, mas proibições de lesar, por meio das leis (ou 

decretos com força de lei), a igualdade ou liberdade garantida, quer dizer, como proibições 

de as anular ou limitar. As proibições, no entanto, no essencial, não consistem no fato de se 

impor ao órgão legislativo o dever jurídico de não editar tais leis, mas no fato de tais leis, 

quando sejam postas em vigor, poderem ser de novo anuladas, com fundamento na sua 

inconstitucionalidade102. 

Prossegue KELSEN que a igualdade dos indivíduos sujeitos à ordem jurídica, 

garantida pela Constituição, não significa que aqueles devam ser tratados por forma igual 

                                                           
99 ALF ROSS exemplifica o princípio qualificado de igualdade na lei dinamarquesa nº 100 de março de 1921, 

a qual, salvo exceções isoladas – estabelece que os homens e as mulheres são igualmente elegíveis para todos 

os cargos no governo e na administração pública e lhes impõe dever idêntico de aceitar encargos públicos. 

ROSS, Alf. Direito e Justiça. Tradução e notas de Edson Bini. Prefácio Alaôr Caffé Alves. Bauru, SP: 

EDIPRO, 2003, p. 332-333.  
100 MELLO, Celso Antônio de Bandeira. Princípio Jurídico da Igualdade, 3ª ed., São Paulo: Malheiros, 

2010, p. 41.  
101 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito, tradução francesa da 2ª edição. Paris: Dalloz, 1962, p. 190. 
102 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado, 6ª ed., São Paulo: Martins 

Fontes, 1998, p. 99.  



48 

 

  

nas normas legisladas com fundamento na Constituição, especialmente nas leis. Não pode 

ser uma igualdade aquela que se tem em vista, pois seria absurdo impor os mesmos deveres 

e conferir os mesmos direitos a todos os indivíduos sem fazer quaisquer distinções, por 

exemplo, entre crianças e adultos, sãos de espírito e doentes mentais, homens e mulheres. 

Com a garantia da igualdade perante a lei, apenas se estabelece que os órgãos aplicadores 

do Direito somente podem tomar em conta aquelas diferenciações que sejam feitas nas 

próprias leis a aplicar103. 

Para ALF ROSS, está claro que a exigência geral indiscriminada de que todos 

sejam tratados de igual maneira , significa que o tratamento concedido à pessoa deve 

seguir algumas regras gerais104. As cláusulas não parecem expressar algo de conteúdo 

muito específico, significa que a lei deve ser aplicada sem referência às pessoas, o que se 

compreende por si e se encontra no conceito da norma105.  

O preceito da igualdade é norma voltada para o aplicador da lei, como também para 

o próprio legislador. A norma imposta deve nivelar os indivíduos. A edição da norma deve 

conceder tratamento equânime às pessoas106. O legislador, como destinatário da cláusula 

constitucional da igualdade perante a lei, não pod sam ser os critérios de política 

legislativa, nela o princípio da igualdade encontra e restar qualquer dúvida para a atividade 

legiferante. Por mais discricionários que pos a primeira e a mais fundamental de suas 

limitações 107. 

                                                           
103 103 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado, 6ª ed., São Paulo: 

Martins Fontes, 1998, p. 99. 
104 Se a exigência é autorizada pelo direito, torna-se uma questão de interpretação determinar se é o caso de 

se fazer omisso dela, como uma formulação meramente ideológica, juridicamente vazia ou se é possível 

conferir-lhe significado específico com base num fundamento histórico . Se a exigência aparece na doutrina, 

é tarefa dos críticos demonstrarem a ausência de fundamentos e investigar o que se quis dizer com ela. 

ROSS, Alf. Direito e Justiça. Tradução e notas de Edson Bini, Prefácio do Prof. Alaôr Caffé Alves e Revisão 

Técnica do Prof. Alysson Leandro Mascaro. Bauru, SP: EDIPRO, 2003, especialmente o § 66. A Exigência 

de igualdade no direito vigente.  ROSS também afirma que a situação é distinta se a exigência recebe um 

conteúdo especial; por exemplo, igualdade a despeito das diferenças de sexo e raça. Tal exigência tem um 

significado. Proíbe que as leis que regem a posição jurídica de uma pessoa empreguem critérios determinados 

pelo sexo ou raça dela. Neste caso, segundo as circunstâncias, podem surgir problemas de interpretação 

referentes ao exato alcance da proibição , p. 331-332.  
105 Algumas Constituições expressam de forma específica a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, 

alguns exemplos: a Constituição da Irlanda de 1º de julho de 1937, seção 40, expressa que todos os cidadãos 

são, como seres humanos, iguais aos olhos da lei  a Constituição da Turquia, de 10 de janeiro de 1945, seção 

69 que todos os turcos são iguais perante a lei  a Finlândia, na Constituição de 17 de julho de 1919, contém 

uma norma geral de igualdade, a saber, no parágrafo 5  que os cidadãos finlandeses são iguais perante a lei , 

Exemplos extraídos de ALF ROSS. Direito e Justiça. Bauru, SP: EDIPRO, 2003, p. 332, nota de rodapé 16.  
106 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade, 3ª ed., São Paulo: 

Malheiros Editores, 2010, p. 9.  
107 CAMPOS, Francisco. Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1956, Vol. II, p. 30.  
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A lei também não deve se basear em distinções ou características que sejam 

consideradas irrelevantes ou injustas, que pode ser uma expressão emocionalmente 

tendenciosa, não objetiva. As cláusulas desse tipo podem ser explicadas histórica e 

ideologicamente como uma reação a um direito anterior, no qual certos grupos da 

população, como foi o caso da nobreza, tinham privilégios. A Emenda XIV da 

Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, que garante a todos proteção igual das leis, 

e que foi aprovada em 1868, depois da Guerra Civil, colimou historicamente colocar os 

negros em igualdade de posição com os brancos108. 

A igualdade é direito positivo estatal desde o momento em que passa a figurar na 

enumeração dos direitos fundamentais previstos nas constituições dos Estados de Direito. 

É possível qualificar o direito à igualdade como um típico direito fundamental, apesar de 

não haver consenso sobre a abrangência e as características da igualdade. O direito à 

igualdade, desde o século XVIII, foi marcado pelo seu caráter de ser fundamental, como 

prioridade em todos os graus do sistema jurídico 109. 

A edição da norma está sujeita ao dever de dispensar tratamento equânime às 

pessoas110. A Lei não deve ser fonte de privilégio e de perseguição, mas instrumento 

regulador da vida social. Necessita tratar equitativamente todos, uma vez que a igualdade 

constitui o signo fundamental da democracia111. 

A Constituição da República Federativa Brasileira de 1988, por exemplo, no artigo 

5º, caput, estabelece que todos são iguais perante a lei, entendendo assim, de maneira 

unânime, que o alcance do princípio não se restringe a nivelar os cidadãos diante de uma 

norma legal que é imposta, mas que a própria lei não deve ser editada em desconformidade 

com a isonomia112.  

                                                           
108 ROSS, Alf. Direito e Justiça. Tradução e notas de Edson Bini, Prefácio do Prof. Alaôr Caffé Alves e 

Revisão Técnica do Prof. Alysson Leandro Mascaro. Bauru, SP: EDIPRO, 2003, p. 332.  
109 ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. 2ª ed. Tradução Luís Afonso Heck. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2008, p. 48.  
110 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade, 3ª ed., Malheiros 

Editores: São Paulo, 2010, p. 9-13.  
111 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 16ª ed., Malheiros Editores: São Paulo, 

1999, p. 215.  
112 Conforme a redação do artigo 5º, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 

desta Constituição . Sobre a evolução do princípio da igualdade nas constituições brasileiras, Carmem Lúcia 

A. ROCHA aponta que o princípio da igualdade jurídica é de sempre da norma constitucional brasileira. 

Desde a primeira Constituição brasileira – a Carta Imperial de 25 de março de 1824 – a igualdade é 

contemplada como princípio insculpido entre os direitos fundamentais assegurados ao indivíduo , ROCHA, 
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A regra da igualdade não é apenas no aspecto formal, mas representa também um 

limite para a ação do Estado na criação e na imposição das leis e configura uma meta para 

o Estado. O Estado deve agir positivamente para promover a igualdade, buscando reduzir 

para patamares dignos os níveis extremos de desigualdade presentes na sociedade, bem 

como a proteção dos mais vulneráveis, diante da opressão exercida pelos mais fortes na 

sociedade 113. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, editada após uma 

Assembleia Nacional Constituinte democrática, com ampla participação popular, pretende 

estabelecer bases mais éticas e justas para a convivência social no país114. Por isso, a 

igualdade obteve na Constituição brasileira lugar acentuado de destaque em diversas 

passagens do texto. A começar pelo próprio Preâmbulo, no qual a igualdade, ao lado da 

justiça, e o valor de uma sociedade pluralista e sem preconceitos integram os valores 

centrais da ordem jurídica, na ordem interna e internacional. A igualdade é um princípio 

que fundamenta o próprio Estado Democrático de Direito, na condição de norma 

impositiva de tarefa para o Estado, como na redução das desigualdades regionais e a 

promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

                                                                                                                                                                                

Carmen Lúcia Antunes. Ação afirmativa: o conteúdo democrático do Princípio da Igualdade Jurídica. Revista 

de Informação Legislativa, n. 131, Brasília, 1996, p. 288. No entanto, o princípio convivia com a escravidão 

que só foi abolida em 1888. Com o fim da monarquia, a Constituição Federal republicana de 1891 extinguiu 

os privilégios de classes, apesar da manutenção de alguns títulos na prática por algum tempo. Na 

Constituição de 1934 é prevista a igualdade perante a lei e são vedadas as distinções por motivo de 

nascimento, sexo, raça, profissões próprias ou dos pais, classe social, riqueza, crenças religiosas ou ideias 

políticas. Porém, na Constituição de 1937 as distinções previstas na Constituição anterior foram suprimidas. 

Apesar disso, com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), foi incluída a proibição na distinção no 

salário com base no sexo, na nacionalidade ou na idade. Na Constituição de 1946 consolida-se o princípio da 

igualdade e a proibição da propaganda de preconceitos de raça ou de classe. A Carta de 1967 torna 

constitucional a punição do preconceito de raça; na Constituição de 1969 proclama-se que a discriminação 

não seria tolerada. Finalmente, a Constituição Federal de 1988 inovou desde o preâmbulo ao eleger a 

igualdade como valor supremo de uma sociedade pluralista e sem preconceitos. Informações das 

constituições brasileiras em <http://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/constituicoes-

brasileiras>, acesso em maio de 2013. Evolução do princípio também em RODRIGUES, Denise Carvalho 

dos Santos. Direitos Humanos e a questão racial na Constituição Federal de 1988: do discurso às práticas 

sociais. Dissertação em Direitos Humanos apresentada à Faculdade de Direito da USP, São Paulo, 2010. 
113 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade, 3ª ed., São Paulo: 

Malheiros Editores, 2010, p. 9.  
114 SARMENTO, Daniel. O negro e a igualdade no direito constitucional brasileiro: discriminação de facto , 

Teoria do Impacto Desproporcional e ações afirmativas, p. 743-775. In DIREITO, Carlos Alberto Menezes; 

PEREIRA, Antônio Celso Alves; TRINDADE, Antônio Augusto Cançado (org.). Novas perspectivas do 

direito internacional contemporâneo – Estudos em homenagem ao Professor Celso D. de Albuquerque 

Mello. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 746.  



51 

 

  

outras formas de discriminação115. A igualdade constitui uma peça chave no catálogo 

constitucional dos direitos fundamentais 116.  

 Retomando ALF ROSS, a exigência da igualdade não deve ser tomada em sentido 

apenas formal, porque o fato decisivo é se a limitação ocorre de acordo com características 

distintivas que estejam bem fundadas, que sejam razoáveis ou justas. Isto quer dizer que a 

ideia de igualdade desvanece, para ser substituída por uma referência do que se considera 

justo segundo uma opinião subjetiva e emocional117.   

Portanto, para os fins propostos nesta tese, não basta entender a igualdade apenas 

como uma noção lógica, filosófica, teleológica, sociológica, porque a igualdade também é 

parte integrante de determinadas normas jurídicas, como princípio norteador do sistema 

jurídico como um todo118. 

                                                           
115 No Art. 3  constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir uma 

sociedade livre, justa e solidária; II – garantir o desenvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV – promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação .  Sobre a garantia 

do desenvolvimento como um meio redução da desigualdade, é importante mencionar a Declaração da ONU 

sobre o Direito ao Desenvolvimento de 1986, no qual para resolver os problemas de caráter econômico, 

social, cultural ou humanitário, como importante instrumento para promover e encorajar o respeito aos 

direitos humanos e às liberdades fundamentis para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião . No 

artigo 3º da Declaração, além da necessidade de cooperação entre os Estados para assegurar o direito ao 

desenvolvimento e eliminar os obstáculos ao desenvolvimento, os Estados devem realizar seus direitos e 

cumprir suas obrigações de modo tal a promover uma nova ordem econômica internacional baseada na 

igualdade soberana, interdependência, interesse mútuo e cooperação entre todos os Estados, assim como a 

encorajar a observância e a realização dos direitos humanos , Resolução 41/28, aprovada pela Assembleia 

Geral,  em 4 de dezembro de 1986.  
116 Assim como se deu em outras ordens constitucionais contemporâneas, também a Constituição Federal 

(brasileira) não se limitou a enunciar um direito geral de igualdade, como ocorre no artigo 5º, caput (todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza), mas, sim, estabelece, ao longo do texto, uma 

série de disposições impositivas de um tratamento igualitário e proibitivas de discriminação, como é o caso 

da igualdade entre homens e mulheres (art. 5º, I), da proibição de diferença de salários, de exercício de 

funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (Art. 7º, XXX), proibição de 

qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência 

(art. 7º, XXXII), igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o 

trabalhador avulso (art. 7º, XXXIV), acesso igualitário e universal aos bens e serviços em matéria de saúde 

(art. 196, caput), igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (art. 206, I), igualdade e 

direitos e deveres entre os cônjuges (art. 226, §5º), proibição de discriminação em razão da filiação (art. 227, 

§6º). Da mesma forma, já no plano constitucional, presente o dever de promover políticas de ações 

afirmativas, como é o caso, em caráter ilustrativo, do art. 37, VIII, estipulando que a lei deverá reservar 

percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência , em SARLET, Ingo Wolfgang; 

MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 3ª ed. São Paulo: Ed. 

Revista dos Tribunais, 2014, p. 544-545. 
117 ROSS, Alf. Direito e Justiça. Tradução e notas Edson Bini; prefácio do Prof. Alaôr Caffé Alves e Revisão 

Técnica do Prof. Alysson Leandro Mascaro. Bauru, SP: EDIPRO, 2003, p. 334.  
118 Para AFONSO DA SILVA, sobre a isonomia formal e material na Constituição brasileira, o autor observa 

que a interpretação do princípio da igualdade deve aferi-lo com as exigências da justiça social. Nossas 

Constituições, desde o Império, inscreveram o princípio da igualdade, como igualdade perante a lei, 

enunciado que, na sua literalidade, se confunde com a mera isonomia formal, no sentido de que a lei e sua 

aplicação tratam a todos igualmente, sem levar em conta as distinções de grupos. A compreensão do 



52 

 

  

 

 

1.8 – IGUALDADE E LEI 

 

 

A igualdade perante a lei, que corresponde à igualdade formal, como mencionado, 

é em primeira linha destinada ao legislador, ao estabelecer, em um primeiro momento, uma 

proibição de tratamentos diferenciados, o que, embora sirva para coibir desigualdade no 

futuro, não é suficiente para destruir as causas da desigualdade numa sociedade119.   

É de fundamental importância a igualdade para o conceito de lei. Uma das 

consequências da igualdade é a isonomia, a igualdade de todos perante a lei. A primazia 

atribuída ao aspecto material da lei, que consiste na generalidade e na abstração da lei, é 

uma adequação entre os conceitos de lei e de igualdade120. A generalidade da lei deve ser 

considerada para que constitua garantia contra o arbitrário. A generalidade assegura a 

igualdade, não permitindo ao legislador fazer distinções entre os homens, que poderiam ser 

estabelecidas por considerações religiosas, políticas ou profissionais121.  

Os tratamentos legais diferenciados são compatíveis com o princípio da igualdade 

no Direito, desde que verificada uma finalidade razoavelmente proporcional ao fim que se 

procura tutelar. São consideradas igualitárias, por exemplo, as atribuições de benefícios 

maiores aos mais necessitados e a previsão legal de impostos progressivos sobre a renda122.  

Uma regra de distribuição satisfaz a exigência da proporcionalidade desde que a 

quantidade de benefício ou de ônus a uma das partes constitua uma função crescente da 

                                                                                                                                                                                

dispositivo vigente, nos termos do art. 5º, caput, não deve ser assim tão estreita. O intérprete há que aferi-lo 

com outras normas constitucionais e especialmente com as exigências da justiça social, objetivo da ordem 

econômica e da ordem social. A Constituição procura aproximar os dois tipos de isonomia, na medida em 

que não se limita ao simples enunciado da igualdade perante a lei; menciona também igualdade entre homens 

e mulheres e acrescenta vedações a distinção de qualquer natureza e a qualquer forma de discriminação . 

SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 3ª ed., de acordo com a Emenda 

Constitucional 53, de 19.12.2006. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 72. 
119 MIRANDA, Pontes de. Democracia, liberdade, igualdade: os três caminhos. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 

1979, p. 530.  
120 FARIA, Anacleto de Oliveira. Do Princípio da Igualdade Jurídica. São Paulo: Edusp e RJ, 1973, p. 28.  
121 RIPERT, Georges. Le Régime Démocratique et le Droit Civil Moderne, 2ª ed. Paris: Librairie Génerale de 

Droit et Jurisprudence, 1948, p. 312-313.  
122 MELLO, Celso Antonio Bandeira. Princípio da isonomia: desequiparações proibidas e permitidas. Revista 

Trimestral de Direito Público, n. 1, 1993, p. 79. 
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característica pessoal especificada pela regra: quanto maior for a característica maior será 

a parte 123.  

A igualdade perante a lei também é premissa para a firmação da igualdade perante 

o juiz; é a consagração do princípio de igualdade processual. As partes e os procuradores 

devem merecer tratamento igualitário, para que possam ter oportunidades iguais de fazer 

valer em juízo as suas razões124. 

A dificuldade em definir o significado descritivo da igualdade reside na 

indeterminação do termo, é preciso que se qualifique e se especifique com que entes 

estamos tratando e em relação a que são iguais. A igualdade é considerada como um bem 

ou um fim para os componentes singulares de uma totalidade na medida em que estes entes 

encontrem um determinado tipo de relação entre si125. 

A igualdade jurídica absoluta e formal, contudo, não pode eliminar as 

desigualdades econômicas. Por isso, a partir do conceito inicial de igualdade formal e 

negativa, na qual não pode haver distinção entre os indivíduos, o redimensionamento da 

igualdade passa pela igualdade substancial. Do conceito da isonomia, de iguais 

oportunidades para todos, deve ser considerado o conceito realista da igualdade 

proporcional. Serão tratados como iguais os substancialmente iguais. A aparente quebra do 

princípio não se sustenta, exatamente porque obedece ao princípio da igualdade real e 

proporcional, que impõe tratamento desigual aos desiguais, justamente para que, supridas 

as diferenças, se atinja a igualdade substancial126. 

                                                           
123 BOBBIO, Norberto. MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Volumes 1, 

13ª ed. Brasília: Editora UnB, 2010, p. 599-600. Dois indivíduos quaisquer são tratados de forma igual neste 

sentido, quando a diferença da cota atribuída a cada um corresponde igualmente ao grau em que ambos 

diferem no que respeita à característica especificada .   
124 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini.  

Teoria Geral do Processo. 30ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2014, p. 72-73. Tendo como base o artigo 

125, inciso I, do Código de Processo Civil brasileiro, proclama-se o princípio da igualdade na competência 

do juiz em assegurar às partes igualdade de tratamento. Que pode ser expresso na determinação de conceder 

curador especial ao incapaz que não o tenha, ou cujos interesses colidam com os do representante, bem como 

ao réu preso e ao revel citado por edital ou com hora certa. No processo penal ao réu revel é dado defensor 

dativo e nenhum dativo e nenhum advogado pode recusar a defesa criminal. Diversos outros dispositivos, nos 

códigos processuais consagram o princípio da igualdade , p. 72.  
125 BOBBIO, Norberto. Igualdade e Liberdade. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 

Ediouro, 1996, p. 12-13. Para o autor, o único nexo social e politicamente relevante entre liberdade e 

igualdade se dá nos casos em que a liberdade é considerada como aquilo em que os homens – ou melhor, os 

membros desse grupo, são igualmente livres ou iguais na liberdade: essa é a melhor prova de que a liberdade 

é a qualidade de um ente, enquanto a igualdade é um modo de estabelecer um determinado tipo de relação 

entre os entes de uma totalidade, mesmo quando a única característica comum desses entes seja o fato de 

serem livres .   
126 DINAMARCO, Cândido Rangel.  Fundamentos do processo civil moderno. 2ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1987, p. 140. No processo penal, por exemplo, o princípio da igualdade é atenuado pelo postulado 
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As normas procuram legitimar o princípio da igualdade para trazer o equilíbrio para 

as partes quando alguma causa ou circunstância externa ponha uma delas em condições de 

superioridade ou de inferioridade em relação a outra127. A busca do equilíbrio substancial 

na igualdade das partes é bastante delicada e não pode criar outros desequilíbrios 

privilegiados a pretexto de remover as desigualdades128. 

Assim, do primitivo conceito de igualdade formal e negativa129 é imperioso o 

sentido de igualdade material, em que os desiguais, na medida que são diferentes, serão 

assegurados o tratamento igualitário por meio de medidas positivas que preveem uma 

igualdade vantajosa. A diferenciação para promover a igualdade é um dos pilares da 

democracia130.  

Para RAWLS, é o princípio da diferença que justifica as desigualdades, se estas 

foram criadas para trazer, e se realmente trouxerem, o maior benefício possível para a 

classe social mais desprivilegiada131. Vale salientar que a função básica do princípio da 

diferença é o de maximizar as expectativas dos mais desfavorecidos132. Esse princípio da 

diferença estabelece a premissa de que a desigualdade ou a diferença de expectativa só 

pode ser justificada se for em benefício do sujeito representativo que estiver na pior 

posição133. 

                                                                                                                                                                                

básico pelo qual o interesse do acusado goza de prevalente proteção, em contraste com a pretensão punitiva 

do Estado. O princípio é consagrado na absolvição por insuficiência de provas, na existência de recursos 

privativos da defesa e na revisão criminal somente em favor do réu.  
127 É legítima e fundamentada no princípio da igualdade a prioridade às causas de interesse de pessoas idosas, 

em consideração a sua menor expectativa de vida e necessidade em regra de maior tutela jurisdicional. O 

Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 1.10.2003, estabelece um tratamento diferencial aos idosos tendo em vista 

que a idade avançada e fatores naturais podem deixá-los sem a prestação jurisdicional. No mesmo diapasão é 

a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com deficiência, promulgada no Brasil pelo Decreto 

n. 6949, de 25 de agosto de 2009, aprovada conforme o procedimento previsto pelo §3º do art. 5º da 

Constituição Federal brasileira de 1988. A Convenção prevê a igualdade de oportunidades das pessoas com 

deficiência e impõe obrigações às partes para assegurar o pleno exercício da igualdade, com respeito a 

diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade, 

art. 3 , alíneas d  e e .  
128 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini.  

Teoria Geral do Processo. 30ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2014. Os autores trazem críticas, por 

exemplo, na suposta justificativa no interesse público e dificuldades extraordinárias para a implantação de 

verdadeiros privilégios no processo civil, como os prazos em quádruplo e em dobro da Fazenda e do 

Ministério Público, entre outras, p. 73. 
129 O Direito não deve estabelecer diferenças entre os indivíduos.  
130 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito Processual Civil Contemporâneo, volume 1: teoria geral 

do processo. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 94. 
131 RAWLS, John. Uma teoria da Justiça. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 77 e seguintes.  
132 Assim, supõe-se que, para haver a igualdade real de oportunidades, a sociedade deve dar melhor 

atenção aos que nasceram em posições menos favorecidas . RAWLS, John. Uma teoria da Justiça. 2ª ed. 

São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 82 e seguintes.  
133 As expectativas mais elevadas dos sujeitos que estão melhor situados são justas se, e apenas se, 

funcionarem como parte de um sistema que melhore as expectativas dos membros menos beneficiados da 
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 Pode-se afirmar que o tratamento jurídico do princípio da igualdade exige que ele 

seja observado sob duas perspectivas: como um comando normativo e como um direito 

fundamental dos sujeitos. A igualdade de um conceito jurídico passivo muda-se para um 

conceito jurídico ativo, de um conceito negativo de condutas discriminatórias vedadas 

passou-se a um conceito positivo  de condutas para promover a igualdade efetiva134.  

 Assim, a atribuição de um sentido material à igualdade, que não deixa de ser uma 

igualdade de todos perante a lei, é uma reação à percepção de que a igualdade formal não 

afastava por si só situações de injustiça, além de se afirmar a exigência de que o próprio 

conteúdo da lei deve ser igualitário, de modo que de uma igualdade perante a lei e na 

aplicação da lei, se migra para uma igualdade também na lei135. 

O direito de igualdade apresenta, portanto, uma dimensão objetiva e subjetiva. Na 

objetiva, constitui princípio fundamental do Estado e pode deduzir deveres de proteção dos 

órgãos estatais. Como direito subjetivo, o direito de igualdade opera como fundamento de 

posições individuais ou coletivas que tem por objeto, na perspectiva negativa e defensiva, a 

proibição de tratamentos ou encargos em desacordo com as exigências da igualdade. Na 

perspectiva subjetiva positiva, o princípio da igualdade é fundamento dos direitos 

derivados no acesso às prestações de bens disponibilizados pelo Poder Público136.  

O princípio da igualdade inclui tanto um dever jurídico de igual tratamento do que 

é igual, como também o dever jurídico de tratamento desigual do que é desigual. Na 

acepção de ALEXY, implicam um ônus argumentativo no sentido de uma justificação de 

                                                                                                                                                                                

sociedade. A ideia intuitiva é a de que a ordem social não deve permitir e garantir as perspectivas dos que 

estão materialmente melhor a não ser que, ao fazê-lo, beneficie os que são menos afortunados . Uma teoria 

da Justiça. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 78.  
134 ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. Ação afirmativa: o conteúdo democrático do princípio da igualdade 

jurídica. Revista de Informação Legislativa, n. 131, Brasília, 1996, p. 286. A hoje Ministra do STF brasileiro 

salienta que a definição jurídica objetiva e racional da desigualdade dos desiguais, histórica e culturalmente 

discriminados, é concebida como uma forma para se promover a igualdade daqueles que foram e são 

marginalizados por preconceitos encravados na cultura dominante na sociedade. Por esta desigualação 

positiva promove-se a igualação jurídica efetiva; por ela afirma-se uma fórmula jurídica para se provocar 

uma efetiva igualação social, política, econômica no e segundo o Direito, tal como assegurado formal e 

materialmente no sistema constitucional democrático. A Ação afirmativa é, então, uma forma jurídica para se 

superar o isolamento ou a diminuição social a que se acham sujeitas as minorias , p. 286.  
135 DÍEZ-PICASO, Luís María.  Sistemas de derechos fundamentales, 2ª ed. Madrid: Ed. Civitas, 2005, p. 

192. Igualdade no sentido material, além disso, significa proibição de tratamento arbitrário, ou seja, a 

vedação da utilização, para o efeito de estabelecer relações de igualdade e desigualdade, de critérios 

intrinsecamente injustos e violadores da dignidade da pessoa humana, de tal sorte que a igualdade, já agora 

na segunda fase de sua compreensão na seara jurídico-constitucional, opera como exigência de critérios 

razoáveis e justos para determinados tratamentos desiguais . GARCIA, Maria Glória F. P. D. Estudos sobre 

o Princípio da Igualdade. Coimbra: Almedina, 2005, p. 62.    
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um eventual tratamento desigual. Se não houver razão suficiente que permita um 

tratamento desigual, o tratamento igual é obrigatório. Se não houver razão suficiente para 

permitir um tratamento igual, o tratamento desigual será obrigatório137138. 

Com a ascensão do Estado social de Direito passa-se a considerar também a 

igualdade efetiva como meta do Estado, no sentido de ir além do reconhecimento da 

igualdade perante a lei, a igualdade efetiva é uma nova dimensão da igualdade. As duas 

facetas da igualdade, portanto, a igualdade formal ou perante a lei e a igualdade material 

ou efetiva, são complementares e estão presentes nos mais diversos diplomas 

normativos139.  

 

 

1.9 – OUTRAS PERCEPÇÕES DA IGUALDADE 

 

 

Uma regra de distribuição é igualitária se as diferenças na distribuição 

correspondem a diferenças relevantes das características pessoais. É preciso que a 

característica especificada seja relevante em relação ao gênero de benefícios ou encargos a 

distribuir.  

Por outro lado, uma regra é considerada desigual quando se baseia em diferenças 

não relevantes e não leva em consideração as que são relevantes. Sexo, cor ou riqueza, por 

                                                                                                                                                                                
136 KLOEPPER, Michael. Versfassungsrecht II, p. 202-203 apud SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, 

Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 3ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos 

Tribunais, 2014, p. 547. 
137 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 

Malheiros, 2008, p. 401 e seguintes.  
138 Nessa perspectiva é possível afirmar que o Supremo Tribunal Federal brasileiro tem adotado o 

entendimento de que o princípio da igualdade exige uma relação de razoabilidade e congruência para 

justificar um tratamento desigual, banindo toda e qualquer diferenciação arbitrária, exigindo, portanto, no 

âmbito de um controle mais rigoroso, a demonstração da congruência lógica entre o fator de discrímen e a 

discriminação questionada em juízo como violadora da igualdade (no sentido de uma justificação suficiente 

do fator de desigualdade em face do objetivo almejado e a compatibilidade do objetivo com a ordem jurídico-

constitucional), ao passo que, na esfera de uma modalidade menos intensa de controle, é necessário que a 

violação do princípio da igualdade seja flagrante, ou seja, basta a inexistência de flagrante desigualdade para 

legitimar o tratamento desigual . RIOS, Roger Raupp. O princípio da igualdade na jurisprudência do STF. In: 

SARMENTO, Daniel; SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Direitos fundamentais no Supremo Tribunal 

Federal: balanço e crítica, Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2011, p. 289-329.  
139 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 474.  
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exemplo, não são relevantes para o fato de votar, por conseguinte, a limitação deste direito 

apenas aos homens, ou aos brancos, ou aos proprietários, não é igualitária140. 

Assim, tratar de modo desigual pessoas que possuem em comum a mesma 

característica relevante é injusto. Por outro lado, as concessões desiguais a pessoas que são 

diferentes sob aspectos relevantes são igualitárias ou justas. Uma diferença de tratamento 

exige uma justificação relativa às diferenças relevantes e suficientes que existem entre 

quem tem direito 141.  

 

 

1.9.1– A Igualdade no Pensamento de HANNAH ARENDT 

 

 A ideia de igualdade para HANNAH ARENDT parte do pressuposto e da 

consequência da liberdade142. A possibilidade de agir em um espaço público ocorre por 

meio de condições mínimas da sociedade, devidamente garantidas e desenvolvidas para 

todos.  A igualdade é efetiva na construção do espaço público de ação dos homens 

livres143. 

 Diferente de ROUSSEAU, para quem a sociedade cria amarras na natureza livre, 

KANT acreditava que o estado de natureza seria nossa condição mais precária, uma vez 

que ele determinaria nossas ações por meio da necessidade. ARENDT se vincula ao 

pensamento de KANT quando afirma que a política é a prática da liberdade, pois nela o 

homem pode livrar-se de um comportamento condicionado144.  

 A igualdade é um pressuposto para o exercício da pluralidade humana, única pelo 

fato de sua duplicidade intrínseca, que envolve, de um lado, a igualdade dos homens 

perante outros e, de outro, a expressão de suas diferenças no espaço público. O conceito de 

                                                           
140 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política, vol. 1. 13ª 

ed. Brasília: Editora UnB, 2010. A riqueza é relevante para a imposição de impostos  portanto, o imposto 

fixo ou o imposto progressivo sobre a renda são igualitários , p. 600/601.  
141 GINSBERG, Morris. La giustizia nella società. A cura di Vincenzo Ferrari. Milano: Giuffrè, 1981, p. 79 e 

seguintes.   
142 HANNAH ARENDT considerava que a separação entre o público e o privado representava a condição 

fundamental da política. A partir de uma experiência grega de democracia como modelo, o espaço político 

dava ao homem além de sua vida privada, uma espécie de segunda via, o seu bios politikos . ARENDT, 

Hannah. A condição humana. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 33. 
143 ARAÚJO, Marina Pinhão Coelho. A Construção da Igualdade: Reflexões sobre o Pensamento Arendtiano. 

Revista de Estudos Criminais, ano X, n. 42, julho/setembro de 2001, p. 72. 
144 Assim, por meio da capacidade de se criar outros espaços humanos, além dos que foram dados pela 

condição biológica, que se pode explorar todo potencial para a liberdade. ARENDT, Hannah. Lições sobre a 

filosofia política de Kant. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1993. 
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igualdade abrange a ação e o discurso como forma de expressão das diferenças entre os 

iguais. Disso resulta que a igualdade não é um dado, ela é, ao mesmo tempo, um 

pressuposto e um construído da ação perante o espaço público145. 

O reconhecimento da pluralidade humana é o que expressa, no desenvolvimento do 

espaço público, a condição da igualdade entre os homens, na medida em que coloca, por 

meio da ação e do discurso, a expressão das diferenças entre os iguais.  

Para ARENDT, a pluralidade humana, condição básica da ação e do discurso, tem 

o duplo aspecto de igualdade e de diferença . Se não fossem iguais, os homens não seriam 

capazes de se compreender, tanto em relação ao passado, como em relação ao futuro, para 

planejar e suprir as necessidades das gerações vindouras.  Se não fossem diferentes, se 

cada ser humano não diferisse de todos os que existiram, existem ou virão a existir, os 

homens não precisariam do discurso ou da ação para se fazerem entender . Os homens 

poderiam comunicar suas necessidades imediatas apenas com sinais e sons 

rudimentares146. Baseando-se nessa dupla característica da pluralidade humana, ARENDT 

insere a diferença na esfera do privado e a igualdade na esfera do público147. 

Na própria construção do conceito de igualdade isso se torna evidente. Não há 

como garantir a cada cidadão a participação livre na esfera pública comum se não lhe 

garantir a possibilidade significativa e eficaz de agir. E essa possibilidade deve se dar na 

esfera individual de cada um, na medida em que se lhe devem ser asseguradas as condições 

básicas de desenvolvimento de seu corpo e espírito. Condições essas materialmente 

vinculadas à estruturação econômica, social e cultural de cada cidadão. 

Pode parecer paradoxal, mas o processo de construção da igualdade, desenvolvido 

pelo pensamento de ARENDT, revela um aperfeiçoamento no sentido de busca de uma 

igualdade material, garantida a todo ser humano, na medida em que a pluralidade está 

justamente fundada na igualdade perante os outros e na expressão das diferenças no espaço 

público comum.  

O desenvolvimento de políticas públicas e de projetos de atuação da sociedade 

civil, por exemplo, deve se dar justamente no sentido de garantir aos indivíduos a 

possibilidade de se reconhecerem perante seus iguais, exprimindo diferenças inerentes e 

intrínsecas, pela condição humana da pluralidade. 

                                                           
145 ARENDT, Hannah. A condição humana. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 191.  
146 ARENDT, Hannah. Obra citada, 2001, p. 188. 



59 

 

  

Para que se viabilize a reestruturação da sociedade, é preciso, em primeiro lugar, 

que os homens aprendam a viver com os outros, exprimindo o sentimento de solidariedade 

peculiar aos que reconhecem a condição de pluralidade dos seres humanos, revelada pela 

igualdade em ser e a distinção em comunicar-se a si mesmo, exprimindo as diferenças no 

espaço público148.    

Ao homem deve ser garantido o direito de agir perante seus iguais, reconhecendo-

os e sendo reconhecido como tal, mesmo diante das particularidades inerentes, 

possibilitando-o a escolha de buscar seus sentimentos por meio do aperfeiçoamento do ser 

em um espaço público comum a todos, fazendo dos homens, somente assim, seres 

dignamente humanos149. 

Viver com os outros significa um viver solidário, possibilitando a todos o 

crescimento conjunto por meio da garantia de afirmação da pluralidade humana em um 

espaço público comum. Assim, e somente assim, uma civilização global estará apta a 

erradicar de seu seio as condições de selvageria que lhe são hoje verificadas, imprimindo 

sentido à vida humana ao concretizar a dignidade que lhe é inerente150.  

 

 

1.9.2 – A Igualdade no Pensamento de JÜRGEN HABERMAS151 

 

 Segundo HABERMAS, o ideal de emancipação característico do projeto da 

modernidade e do Iluminismo ainda não se realizou: as promessas de liberdade e de 

igualdade feitas desde então ainda não se cumpriram 152.  Por isso, o direito não pode ser 

insensível às latentes diferenças e desigualdades da sociedade, ele deve ser meio de 

                                                                                                                                                                                
147 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: Um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p. 151.  
148 ARAÚJO, Marina Pinhão Coelho. A Construção da Igualdade: Reflexões sobre o Pensamento Arendtiano. 

Revista de Estudos Criminais, ano X, n. 42, julho/setembro de 2001, p. 82.  
149 ARENDT, Hannah. A condição humana. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. 
150 ARAÚJO, Marina Pinhão Coelho. A Construção da Igualdade: Reflexões sobre o Pensamento Arendtiano. 

Revista de Estudos Criminais, ano X, n. 42, julho/setembro de 2001, p. 82.  
151 Apesar da especifidade de cada pensador para a ideia de igualdade, o objetivo do capítulo não é esgotar o 

pensamento de cada um e não apontar as contradições entre eles, mas trazer elementos para comprovar uma 

percepção nova sobre o princípio da igualdade no Direito e, em especial, no Direito Internacional Público 

contemporâneo. 
152 HABERMAS, Jürgen. A Ética da Discussão e a Questão da Verdade. Tradução Marcelo Brandão Cipolla. 

São Paulo: Martins Fontes, 2007, prefácio à edição francesa, p. VII e VIII.  
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integração social para proporcionar a participação de todos os atores sociais na construção 

de uma sociedade efetivamente democrática e justa153.  

 Cabe ao Estado o dever de garantir a todas as pessoas a igualdade para participar da 

argumentação pública, na forma de liberdade de opinião e de informação, de liberdades 

de reunião e de associação, de liberdades de fé, de consciência e de confissão, de 

autorizações para a participação em eleições e votações políticas 154.  

A ideia de igualdade procedimental, extraída do pensamento de HABERMAS, é 

compreendida como uma igualdade inclusiva para viabilizar que um número crescente de 

cidadãos possa participar da produção de políticas públicas do Estado e da sociedade155.  

A autonomia dos destinatários do direito só é alcançada à medida que eles se 

compreendem também como autores das leis às quais são submetidos como sujeitos 

privados156, o que ocorre num processo discursivo permeado pelo diálogo, pela busca do 

consenso e pelas decisões racionais dos atores sociais. A ética do discurso em 

HABERMAS recorre ao modelo de um amplo e irrestrito diálogo, no qual todos os 

participantes têm igual acesso, prevalecendo a força do melhor argumento157. 

A legitimidade do direito, por sua vez, é construída por meio dos procedimentos 

discursivos com a necessária participação de todos nos processos democráticos. O Estado 

Democrático de Direito vem para ampliar os espaços de discussão e de participação, 

proporcionando a diversidade e o pluralismo158. A legitimidade de regras se mede pela 

                                                           
153 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. 2ª ed, v. I. Tradução Flávio 

Beno Sieberneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.  
154 HABERMAS, Jürgen. Obra citada, 2003, p. 165 e seguintes.  
155 CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. O direito à diferença: as ações afirmativas como mecanismo de 

inclusão social de mulheres, negros, homossexuais e portadores de deficiência. 2ª ed. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2005, p. 12.  
156 Para o autor, que discute a teoria da justiça de RAWLS e o princípio jurídico em KANT, o direito 

positivo requisita o papel de um legislador político, de modo que a legitimidade da legislação seja elucidada a 

partir de um processo democrático que garanta a autonomia política dos cidadãos. Os cidadãos são 

politicamente autônomos tão-somente quando podem compreender-se como autores das leis às quais se 

submetem como destinatários . HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. 3ª ed. 

Tradução George Sperber, Paulo Astor Soethe e Milton Camargo Mota. São Paulo: Ed. Loyola, 2007, p. 90.  
157 CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva. Elementos da filosofia constitucional 

contemporânea. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 110-111. 
158 Para HABERMAS, o discurso racional pressuposto pelo princípio discursivo se ramifica, por um lado, na 

argumentação moral, e, por outro, nos discursos jurídicos e políticos que são institucionalizados na forma 

jurídica e incluem questões morais somente no que se relacionam com normas jurídicas. O sistema de 

direitos que simultaneamente assegura a autonomia pública e a privada dos cidadãos é interpretado e 

elaborado em procedimentos de legislação democrática e da aplicação normativa imparcial . HABERMAS, 

Jürgen. Para a reconstrução do materialismo histórico. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. São Paulo: 

Brasiliense, 1983, p. 270. 
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razoabilidade discursiva de sua pretensão de validade normativa, que se apoia na 

facticidade artificial da ameaça de sanções definidas conforme o direito 159. 

A ordem jurídica, portanto, não se deve limitar a garantir que toda pessoa seja 

reconhecida em seus direitos pelas demais, pois também deve assegurar o reconhecimento 

recíproco dos direitos de cada indivíduo, apoiados em leis legítmas que garantam 

liberdades iguais, de modo que a liberdade do arbítrio de cada um possa se manter junto 

com a liberdade de todos 160. 

HABERMAS também se insere na crítica da liberdade negativa em termos 

puramente liberais, como a defesa de uma esfera privada e do exercício da autonomia, que 

não são suficientes para a garantia da igualdade. Tal crítica não pode ser compreendida 

como uma defesa de uma estabilidade ético-política, que se realiza por meio do exercício 

da autonomia enquanto liberdade positiva 161, pois tanto a autonomia pública como a 

autonomia privada têm uma relação complementar e indissociável. Não há direito algum 

sem a autonomia privada de pessoas do direito. 

A analogia com as ações afirmativas, por exemplo, é relevante para uma nova 

leitura do princípio da igualdade162. As ações afirmativas são adequadas e convenientes 

para uma igualdade procedimental, inclusiva e democrática. A discriminação é compatível 

com a igualdade se não for, ela também, fator de desigualdade injustificável 

racionalmente163. Quando a diferença social é grande e há ruptura entre o nível de 

conhecimento e a consciência de grupos virtualmente ameaçados, impõem-se medidas que 

                                                           
159 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução Flávio Beno 

Sieberneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, vol. I, p. 50.  
160 HABERMAS, J. Obra citada, 2003, vol. I, p. 52.  
161 OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. Devido processo legislativo. Belo Horizonte: Mandamentos, 

2000, p. 81.  
162 São as chamadas discriminações positivas, inversas ou ativas. Com elas se pretende estabelecer medidas 

que reparem uma desigualdade fática a que estão submetidas certas minorias. Por meio de ações afirmativas, 

pretende-se dar tratamentos compensatórios a certos grupos a fim de que se favoreça a respectiva integração 

social. Por ações afirmativas entende-se a exigência de favorecimento  de algumas minorias socialmente 

inferiorizadas, vale dizer juridicamente desigualadas, por preconceitos arraigados culturalmente e que 

precisavam ser superados para que se atingisse a eficácia da igualdade preconizada e assegurada 

constitucionalmente na principiologia dos direitos fundamentais . ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. Ação 

afirmativa: o conteúdo democrático do Princípio da Igualdade Jurídica. Revista de Informação Legislativa, n. 

131, Brasília, 1996, p. 285. Também BARRETO, Vicente de Paulo. Dicionário de Filosofia do Direito.  São 

Leopoldo, RS: Editora Unisinos; Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2006, p. 460, verbete Igualdade por André 

Vicente Pires Rosa.  
163 Não se pode falar, por exemplo, na criação de práticas discriminatórias com o implemento de afirmativas 

em prol do povo negro no Brasil. Pelo contrário, a inclusão deve ser positiva. GALUPPO, Marcelo Campos. 

Igualdade e Diferença: estado democrático de direito a partir do pensamento de Habermas. Belo Horizonte: 

Mandamentos, 2002, p. 216.  
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podem capacitar os indivíduos a formar interesses na comunidade e a introduzi-los no 

processo de decisão do Estado164.  

 Sob a ótica do Estado de Direito, o princípio da soberania popular, interpretado 

pela teoria do discurso, implica no princípio da ampla garantia legal do indivíduo. Os 

princípios estabelecem que a organização do Estado de direito deve servir à auto-

organização política autônoma de uma comunidade constituída de membros livres e iguais, 

e garantir o pleno exercício de autonomia política pelos cidadãos165. 

A igualdade, assim, é condição fundamental para uma participação aberta a todos, 

tanto nos discursos de aplicação quanto nos de justificação. O direito deve procura 

proteger, antes de tudo, as condições do procedimento democrático levando 

necessariamente em consideração as diferenças existentes na sociedade para a construção 

de um direito legítimo. 

O paradigma do Estado democrático do direito promove uma nova leitura da 

igualdade, vista não mais como uma igualdade formal do Estado liberal, ou uma igualdade 

material do Estado social de Direito, mas uma igualdade que proporcione inclusão nos 

procedimentos democráticos de criação legítima do direito. 

 

 

1.9.3 - A igualdade complexa de MICHAEL WALZER 

  

WALZER apresenta uma nova teoria da igualdade ao analisar como a sociedade 

distribui a riqueza e o poder, mas também outros bens como a educação, o 

reconhecimento, o trabalho e até mesmo o amor, entre outros bens. Em termos formais, a 

igualdade complexa significa que a situação de nenhum cidadão em uma esfera ou com 

relação a um bem social pode definir sua situação em qualquer outra esfera, com relação a 

                                                           
164 HABERMAS, Jürgen.  Direito e democracia: entre facticidade e validade. Vol. II, Tradução Flávio Beno 

Sieberneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 185 
165  Para HABERMAS para que o poder comunicativo de uma vontade formada racionalmente possa surgir, 

encontrar expressão em programas legais, circular em toda a sociedade através da aplicação racional, da 

implementação administrativa de programas legais e desenvolver sua força de integração social através da 

estabilização de expectativas e da realização de fins coletivos . HABERMAS, Jürgen. Para a reconstrução 

do materialismo histórico. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 220, 

também ALMEIDA, Marcelo Pereira. Precedentes Judiciais: análise crítica dos métodos empregados no 

Brasil para a solução de demandas de massa. Curitiba: Juruá Editora, 2014, p. 129.  
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qualquer outro bem166. Diferente de RAWLS, na qual as diferenças na sociedade são 

possíveis desde que beneficiem o segmento menos favorecido da sociedade167, para 

WALZER, os problemas concernentes à justiça derivam do fato de se tratar o monopólio, e 

não a dominação, com tema central da justiça distributiva168.   

Para WALZER, a igualdade no sentido literal da palavra é um ideal propício à 

traição: as pessoas com ela comprometidas a traem assim que organizam um movimento 

pela igualdade e distribuem poderes, cargos e influências entre si .  O sentido da igualdade 

relaciona-se com o reconhecimento mútuo de seres humanos, membro da mesma espécie 

Como esses seres humanos se reconhecem como corpo, espírito, sentimento, esperança e 

até alma, bem como quais os projetos sociais complexos se inferem da diferença e da 

semelhança . A complexidade reside na diferença e na semelhança ao mesmo tempo: 

somos todos iguais, somos todos diferentes.  

 Uma sociedade livre da superioridade é o objetivo do igualitarismo, e não a 

esperança da eliminação de todas as diferenças. Não precisamos ser todos iguais nem ter a 

mesma quantidade de coisas iguais. Todos são iguais entre si, para todos os fins morais e 

políticos importantes, quando ninguém possui nem controla os meios de dominação.  

O domínio é sempre mediado por algum tipo de bem social. Logo, a igualdade 

complexa existe numa sociedade na qual nenhum bem social sirva, ou possa servir, de 

meio de dominação. 

 A dominação só é evitada se os bens sociais forem distribuídos por motivos claros. 

Os seres humanos têm, de fato, direitos que transcendem a vida e a liberdade, mas eles não 

provêm da humanidade que temos em comum; provêm de conceitos compartilhados de 

bens sociais; são locais e particulares em caráter169.  

A igualdade complexa parte da ideia abrangente da justiça distributiva como uma 

reflexão sobre os bens e a ponderação sobre eles. Há princípios que justificam a escolha 

                                                           
166 WALZER, Michael. Esferas da Justiça: uma defesa do pluralismo e da igualdade. São Paulo: Martins 

Fontes, 2003: exemplifica-se na preferência a um cidadão e não a outro para cargos políticos, assim, os dois 

serão desiguais na esfera da política. No entanto, não serão desiguais em geral, contanto que o cargo do 

cidadão não lhe conceda vantagens sobre o outro em qualquer outra esfera, p. 23-25. 
167 RAWLS, John. Uma teoria da Justiça. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 77 e seguintes.  
168 FARIAS, José Fernando de Castro. Ética, Política e Direito.  Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2004, p. 

160. A crítica de WALZER a RAWLS, segundo a qual a teoria de RAWLS apresenta uma concepção geral 

que não dá conta das diversas situações específicas, pode ser nuançada porque RAWLS esclarece que os 

princípios da justiça são critérios gerais aplicados à estrutura básica da sociedade , p. 163.  a maneira pela 

qual as principais instituições sociais se articulam em um sistema único, o qual estabelece os direitos e 

deveres fundamentais e estruturam a repartição dos benefícios que resultam da cooperação social , RAWLS, 

John. Uma teoria da Justiça, obra citada, 2002, p. 30.  
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dos bens e definem os limites. No entanto, a justiça é invenção humana. Duvida-se que seja 

feita de uma só maneira. Os princípios da justiça são pluralistas na forma. Os diversos bens 

sociais devem ser distribuídos por motivos, segundo normas e por agentes diversos. Toda a 

diversidade provém das interpretações variadas dos próprios bens sociais170. 

Para uma definição mais precisa e complexa da distribuição para o controle dos 

bens, a proposta é que as pessoas concebam e criem os bens, para então distribuírem entre 

si. A distribuição ocorre segundo os conceitos compartilhados sobre o que que são os bens 

e para que servem171. 

Assim, o que se precisa para explicar e limitar o pluralismo das possibilidades 

distributivas é de uma teoria dos bens, segundo WALZER, com base nas proposições: 1) 

todos os bens de que trata a justiça distributiva são bens sociais172; 2) homens e mulheres 

assumem identidades concretas devido ao modo como concebem e criam, e depois 

possuem e empregam os bens sociais; 3) não existe conjunto concebível de bens 

fundamentais ou essenciais em todo o mundo moral ou material – senão tal conjunto 

deveria ser concebido de maneira tão abstrata que teria pouca utilidade ao se pensar em 

determinadas distribuições 173; 4) o significado dos bens define sua movimentação174, e 

são justas ou injustas em relação aos significados sociais dos bens; 5) os significados 

sociais são históricos em caráter e as distribuições mudam com o tempo; 6) quando os 

significados são diferentes, as distribuições devem ser autônomas175.  

                                                                                                                                                                                
169 WALZER, M. Obra citada, Prefácio p. XV a XIX, 2003. 
170 WALZER, M. Obra citada, 2003. A ideia de justiça distributiva tem tanta relação com o ser e o fazer 

quanto com o ter, com a produção quanto com o consumo, com a identidade e o status quanto com a terra, o 

capital ou as posses pessoais , p. 1-5. 
171 Nessa definição, a concepção e a criação precedem e controlam a distribuição. Os bens não aparecem nos 

grupos dos agentes distribuidores que fazem com eles o que querem ou os distribuem segundo algum 

princípio geral. Pelo contrário, os bens com seus significados – por causa de seus significados – são o meio 

fundamental das relações sociais, entram nas mentes antes de passar pelas mãos; as distribuições se modelam 

segundo conceitos compartilhados do que são os bens e para que servem. Os agentes distribuidores são 

constrangidos pelos bens que detêm; pode-se quase dizer que os bens se distribuem por si mesmos entre as 

pessoas . WALZER, obra citada, 2003, p. 6.  
172 Os bens do mundo compartilham significados porque a concepção e a criação são processos sociais. 

WALZER, obra citada, 2003, p. 6-7.  
173 Por exemplo, um único bem necessário, o alimento, tem significados que mudam de um local para outro. 

O pão é esteio da vida, o corpo de Cristo, o símbolo do Sabá, o meio de hospitalidade etc . WALZER, obra 

citada, 2003, p. 8  
174 Os critérios e os acordos distributivos não são intrínsecos ao bem em si, mas ao bem social. WALZER, 

obra citada, 2003, p. 8.  
175 WALZER, Michael. Esferas da Justiça: uma defesa do pluralismo e da igualdade. São Paulo: Martins 

Fontes, 2003, p. 6-11. Sobre a última proposição, todo bem social ou conjunto de bens sociais constitui, por 

assim dizer, uma esfera distributiva dentro da qual só são apropriados certos critérios e acordos . O dinheiro, 

por exemplo, é inadequado na esfera dos ofícios eclesiásticos; é intrusão de outra esfera. O que acontece 

numa esfera distributiva afeta o que acontece nas outras , p. 10. 
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 O motivo do conflito social sempre é a distribuição . Na igualdade simples, exige-

se intervenção contínua do Estado para eliminar ou restringir monopólios incipientes e 

reprimir novas formas de predomínio. A crítica do predomínio insinua um modo de 

reformular e viver com a complexidade das distribuições176.  

Na igualdade complexa, por sua vez, ela é é uma relação complexa de pessoas, 

mediadas por bens que criamos, compartilhamos e dividimos entre nós; não é uma 

identidade de posses. Requer, então, uma diversidade de critérios distributivos que 

expresse a diversidade de bens sociais 177. As qualidades e os bens sociais têm suas 

próprias esferas de atuação, nas quais exercem suas influências livres, espontâneas e 

legítimas. Os bens sociais têm significados sociais, e procuram o caminho que leva à 

justiça distributiva por intermédio da interpretação desses significados, com princípios 

internos a cada esfera distributiva178. Converter um bem em outro é invadir a esfera 

apropriadamente governada por outro grupo. O monopólio não é inadequado dentro das 

esferas179. 

 Dessa forma, a igualdade complexa significa que a situação de nenhum cidadão 

em uma esfera ou com relação a um bem social pode definir sua situação em qualquer 

outra esfera, com relação a qualquer outro bem 180. Para WALZER, a crítica do 

predomínio e da dominação indica um princípio distributivo ilimitado: nenhum bem 

social x será distribuído a quem possua algum outro bem y meramente porque possui y e 

sem consideração ao significado de x 181.  

                                                           
176 WALZER, obra citada, 2003, p. 12; 17 e 20.  
177 Para WALZER, a defesa da igualdade complexa foi expressa por PASCAL: A tirania consiste em desejar 

poder, universal e fora de sua própria esfera. Há diversas campanhas de fortes, de belos, de bons, de espíritos 

piedosos, cada qual reinando em sua casa, não fora. Mas às vezes, quando se encontram, batem-se tolamente, 

o forte e o belo, para decidir quem será senhor um do outro, pois sua senhoria é de gêneros diversos. Não se 

entendem, consistindo seu erro em querer reinar por toda parte. A tirania consiste em querer ter por uma via o 

que só se pode ter por outra. Damo-nos diferentes deveres a diferentes qualidades: dever de amor ao encanto; 

dever de medo à força; dever de crença ao conhecimento . PASCAL, Blaise. Pensamentos. Tradução Sérgio 

Milliet. São Paulo: Nova cultural, 1988, p. 119-120, n. 332 apud WALZER, obra citada, 2003, p. 21-22.   
178 WALZER, obra citada, 2003, p. 23.  
179 Não há nada errado, por exemplo, no domínio que as pessoas persuasivas e prestativas exercem sobre o 

poder político. Mas é tirânico o uso do poder político para ter acesso a outros bens . WALZER, obra citada, 

2003, p. 23.   
180 Assim, pode-se preferir o cidadão X ao cidadão Y para cargos políticos e, então, os dois serão desiguais 

na esfera política. Mas não serão desiguais em geral, contanto que o cargo de X não lhe conceda vantagens 

sobre Y em qualquer outra esfera – atendimento médico superior, acesso a escolas melhores para os filhos, 

oportunidades empresariais etc. Contanto que o cargo não seja um bem predominante, que em geral não seja 

conversível, os detentores de cargos políticos permanecerão, ou pelo menos podem permanecer, em relação 

de igualdade com as pessoas que são governadas por eles . WALZER, Michael. Esferas da Justiça: uma 

defesa do pluralismo e da igualdade. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 23-24.  
181 WALZER, obra citada, 2003, p. 25.  



66 

 

  

 Sobre as tiranias e as sociedades justas, WALZER, conclui que a melhor teoria da 

justiça distributiva é uma teoria de suas partes: bens sociais e esferas de distribuição . A 

justiça é relativa aos significados sociais, de dar a cada pessoa o que lhe é devido, desde 

que se saiba como essas pessoas se relacionam entre si por intermédio do que fazem e 

distribuem182.  

Pode-se questionar quais as características fazem os homens iguais uns aos outros. 

Somos criaturas que produzem cultura, criamos e habitamos mundos significativos e se 

faz justiça às pessoas reais ao respeitar suas criações particulares 183.  

 A teoria da justiça preocupa-se com as diferenças e é sensível aos limites, o que não 

quer dizer que as sociedades são mais justas se forem mais diferenciadas. A justiça é mais 

abrangente nas sociedades diferenciadas, porque há bens mais distintos, mais princípios 

distributivos, mais agentes, mais métodos. E quanto maior for a abrangência da justiça, 

mais certeza se tem de que a igualdade complexa será a forma assumida pela justiça 184. 

Os significados sociais e as distribuições são harmoniosas quando se percebe por 

que um bem tem determinada forma e é distribuído de determinada maneira. Em qualquer 

sociedade diferenciada, a justiça só representa harmonia se antes representar separação185.  

Portanto, a instituição de uma sociedade igualitária não será o fim da luta pela 

igualdade. Contudo, pode-se esperar que a luta se torne um pouco menos difícil quando as 

pessoas aprenderem a viver com a autonomia das distribuições e a reconhecer que os 

diversos resultados para as diversas pessoas em esferas distintas geram uma sociedade 

justa186.   

Assim, a concepção de justiça formulada por WALZER parte do pressuposto de 

que há várias categorias de bens que constituem esferas específicas com seus próprios 

princípios de distribuição. E não há outra forma de obter justiça senão patrulhando 

                                                           
182 WALZER, obra citada, 2003, p. 430 e seguintes.  
183 WALZER, obra citada, 2003, p. 432-433.  
184 Em contrapartida, a tirania também é a mais abrangente. A mais alta forma de tirania, o totalitarismo 

moderno, só é possível em sociedades muito diferenciadas, pois o totalitarismo é a Gleichschaltung, a 

coordenação sistemática dos bens sociais e da esfera da vida que deviam estar separados, e seus terrores 

característicos provêm da força desse dever  na nossa vida . WALZER, obra citada, 2003, p. 433 e 434.   
185 WALZER, Michael. Esferas da Justiça: uma defesa do pluralismo e da igualdade. São Paulo: Martins 

Fontes, 2003, p. 432.   
186 Em outras palavras, a autonomia das esferas representará um compartilhamento maior dos bens sociais 

do que qualquer outro arranjo imaginável. Espalhará de maneira mais ampla a satisfação de governar; e isso 

definirá o que está sempre em questão hoje – a compatibilidade entre ser governado e de respeitar a si 

mesmo, pois governar sem dominar não é uma afronta a nossa dignidade, não é uma rejeição da nossa 

capacidade moral ou política. O respeito mútuo e o auto-respeito compartilhado são as grandes forças da 
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cuidadosamente as barreiras estabelecidas, para impedir conversões entre bens cujos 

significados sejam distintos187.  

A igualdade complexa supõe não apenas uma pluralidade de bens sociais e de 

esferas de justiça por eles constituídas, mas também cidadãos ativos que, protegendo as 

fronteiras e a autonomia das esferas em que atuam, impedem que o predomínio sobre bens 

se traduza em dominações sobre pessoas. Contudo, não se pode olvidar que os significados 

dos bens e dos critérios de distribuição são configurados pelos cidadãos de uma 

comunidade política por um processo deliberativo democrático. Tanto os cidadãos quanto 

os filósofos que interpretam os significados e os critérios os tomam como parciais e 

incompletos188.   

Por fim, a compreensão da igualdade caracteriza a evolução do princípio que passa 

a se referir também a um dever de compensação das desigualdades sociais, econômicas e 

culturais no sentido do que se convenciona chamar de uma igualdade social ou de fato, 

embora os termos nem sempre sejam compreendidos da mesma forma189.  

 Toda essa reflexão em ARENDT, HABERMAS e WALZER fornece bases para a 

pesquisa no sentido de permitir a verificação do alcance das mudanças para uma nova 

percepção do princípio da igualdade no Direito. Em ARENDT, em síntese, a igualdade é 

efetiva quando há espaço público de ação dos homens livres190. A ideia de igualdade 

procedimental, extraída do pensamento de HABERMAS, é compreendida como uma 

igualdade inclusiva para viabilizar que um número crescente de cidadãos possa participar 

da produção de políticas públicas do Estado e da sociedade191.  

Em WALZER, a dominação econômica não pode ser utilizada para a dominação 

política, como no novo sentido da igualdade entre Estados, o status de potência não pode 

conceder aos Estados mais desenvolvidos a possibilidade de reproduzir a dominação sobre 

todas as esferas: cultural, econômica e política.  

                                                                                                                                                                                

igualdade complexa e, juntos, são a fonte de sua possível durabilidade . WALZER, obra citada, 2003, p. 439 

e 441.  
187 CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva. Elementos da filosofia constitucional 

contemporânea. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 
188 MULHALL, Stephen; SWIFT, Adam. Liberals & Coomunitarians. Blackwell Publishers, 1992.  
189 MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui. Constituição portuguesa anotada, vol. I. Coimbra: Coimbra Ed., 

2005, p. 120.  
190 ARAÚJO, Marina Pinhão Coelho. A Construção da Igualdade: Reflexões sobre o Pensamento Arendtiano. 

Revista de Estudos Criminais, ano X, n. 42, julho/setembro de 2001, p. 72. 
191 CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. O direito à diferença: as ações afirmativas como mecanismo de 

inclusão social de mulheres, negros, homossexuais e portadores de deficiência. 2ª ed. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2005, p. 12.  
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1.10 – A IGUALDADE COMO PRINCÍPIO 

 

 

No Direito, os princípios cumprem uma função propositiva que fundamentam e 

organizam todo o sistema, são partes integrantes de um sistema. Os princípios orientam os 

meios de solução dos litígios e a criação das normas. Os princípios resultam de uma ordem 

com base em valores e em finalidades que partem de pressupostos gerais do direito192, que 

fundamentam a interpretação do sistema, mesmo que sejam valores éticos explícitos193.  

Há uma grande dificuldade em definir o sentido exato dos princípios, pois como é 

um conjunto de elementos diversos e de perspectivas diferentes, muitas vezes os princípios 

remetem a várias significações194. Os princípios possuem uma conotação valorativa muito 

acentuada, pois são influenciados e variam conforme fatores históricos, culturais, políticos 

e jurídicos. Tais fatores repercutem sobre a dimensão axiológica e instrumental do 

princípio, o que leva muitas vezes a uma relativização, a uma diferença de perspectivas 

segundo o sujeito que deles se utiliza 195. 

Uma acepção relevante entende os princípios como as normas que estabelecem 

fundamentos para que determinado mandamento seja encontrado. Nessa acepção, o 

princípio da igualdade é fundamento para outras regras na tomada de decisões. Mais que 

uma distinção baseada apenas no grau de abstração do prescrito na norma, "a diferença 

entre princípios e regras é uma distinção qualitativa 196. No mesmo sentido, LARENZ traz 

a definição de princípios como normas de relevância para o ordenamento jurídico, pois 

estabelecem os fundamentos normativos para a interpretação e aplicação do Direito. Dos 

fundamentos decorrem as normas de comportamento197.  

                                                           
192 CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1989.  
193 MENEZES, Wagner. Derecho Internacional en America Latina. Brasília: FUNAG, 2010, p. 215.  
194 CARRIÓ, Genaro R. Princípios jurídicos y positivismo jurídico. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1970.  
195 MENEZES, Wagner. Os princípios no Direito Internacional. In CASELLA, Paulo Borba; CARVALHO 

RAMOS, André de (org.). Direito Internacional: Homenagem a Adherbal Meira Mattos. São Paulo: Quartier 

Latin, 2009, p. 686.  
196 ESSER, Josef. Grundstaz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts, p. 51 apud 

ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 11ª ed. revista, 

São Paulo: Malheiros, 2010, p. 35.  
197 LARENZ, Karl. Richtiges Recht, p. 26 apud ÁVILA, obra citada, 2010, p. 36. Para LARENS, os 

princípios seriam pensamentos diretivos de uma regulação jurídica existente ou possível, mas que ainda não 
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Em DWORKIN a definição de princípio não deve determinar em absoluto uma 

decisão, mas conter fundamentos conjugados, provenientes de outros princípios para a 

tomada da decisão198. Nesse sentido, os princípios estão na base do sistema jurídico, 

embasando as regras. Os princípios são proposições que descrevem direitos, um conjunto 

de padrões que não são regras199. Os argumentos de princípio justificam uma decisão 

política, mostrando que a decisão respeita ou garante um direito de um indivíduo ou de um 

grupo. O argumento em favor das leis contra a discriminação, segundo o qual uma minoria 

tem direito à igualdade de consideração e respeito, por exemplo, é um argumento de 

princípio200.  

Portanto, os princípios, ao contrário das regras, possuem uma dimensão de peso. Na 

hipótese de colisão entre princípios, o de maior peso relativo se sobrepõe ao outro, sem que 

este perca sua validade. O princípio da igualdade, assim, é o princípio fundamental, e em 

de colisão com outros princípios, deve prevalecer a igualdade.  

A construção teórica proposta por DWORKIN é encontrar uma solução às 

constatações de HART a respeito das lacunas nas quais o juiz poderia atuar de forma 

discricionária201. Por meio de princípios, o juiz pode encontrar uma resposta segura para os 

problemas das lacunas no conjunto de princípios com a função de integrar o sistema 

jurídico202. 

                                                                                                                                                                                

são regras suscetíveis de aplicação, na medida em que lhes falta o caráter formal de proposições jurídicas, a 

conesão de uma hipótese de incidência e uma consequência jurídica .  
198 DWORKIN, Ronald. The model of rules, University of Chicago Law Review, n. 35, vol. 14, 1967, p. 14-

46. O artigo foi publicado como o capítulo 2 na obra Levando os Direitos a sério em 1977.     
199 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: Editora WMF 

Martins Fontes, 2010, p. 136, em Modelos de Regras I. A distinção elaborada por DWORKIN não consiste 

numa distinção de grau mas numa diferenciação quanto à estrutura lógica, baseada em critérios 

classificatórios, em vez de comparativos. A distinção por ele proposta difere das anteriores porque se baseia, 

mais intensamente, no modo de aplicação e no relacionamento normativo, estremando as duas espécies 

normativas . ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 11ª 

ed. revista, São Paulo: Malheiros, 2010, p. 37. 
200 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: Editora WMF 

Martins Fontes, 2010, p. 141 e 129.   
201 No capítulo 3, o novo buldogue de Darwin , DWORKIN em resposta a POSNER encerra o capítulo 

comentando que ninguém imagina que os juízes possam ou devam decidir os casos por meio de um 

algoritmo que pretenda fazê-los chegar, ao longo de um processo lógico ou formal de outra natureza, a Uma 

Decisão Correta, utilizando apenas os materiais canônicos da tomada de decisões judiciais anteriores . Essa 

representação da decisão judicial é, e sempre foi, de uma inconsistência flagrante. Não há dúvida de que os 

juízes devem levar em consideração as consequências de suas decisões, mas eles só podem fazê-lo na medida 

em que forem guiados por princípios inseridos no direito como um todo, princípios que ajudem a decidir 

quais consequências são pertinentes e como se deve avaliá-las, e não por suas preferências pessoais ou 

políticas . DWORKIN, Ronald. A justiça de toga. Tradução, Jefferson Luiz Camargo; revisão da tradução, 

Fernando Santos; revisão técnica, Alonso Reis Freire. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010, p. 148.   
202 Apesar da complexidade da filosofia proposta por DWORKIN e seu debate com HART, o trabalho não 

pretende explorar essas questões. Sobre a questão proposta por DWORKIN, de se existem casos sem 
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Na acepção de ALEXY, partindo das considerações de DWORKIN, o direito 

garantido pela regra deve ser cumprido integralmente, enquanto que o direito assegurado 

pelo princípio nem sempre terá sua realização integral como dispõe a norma203. De acordo 

com essa concepção, o direito à igualdade é um princípio, não um valor204. Por isso, não 

goza a igualdade em sentido amplo do mesmo grau de definição exigido por uma regra.  

Na teoria da argumentação, os princípios integram a norma jurídica, que não pode 

ser simplesmente descumprida porque os princípios expressam mandatos de otimização . 

Não há uma lógica de eficaz ou ineficaz, há um elemento de ponderação envolvido205. A 

diferença entre regras e princípios, por sua vez, reside na estrutura de direitos que as regras 

põem a garantir. Nas regras são garantidos direitos definitivos, e nos princípios garantem-

se direitos prima facie206.   

Daí a relevância de utilizar critérios extralegais na justificação das decisões 

judiciais. O juiz internacional também passa a enfrentar como o judiciário, a partir do final 

do século XX, cada vez mais questões típicas de valores, vendo-se imbuído do dever de 

garantir justiça substantiva e não apenas procedimental. Os Tribunais Internacionais têm 

tomado decisões baseadas na ponderação de valores, direitos humanos ou em análises de 

consequências, justificadas por reconstruções interpretativas (judiciais ou dogmáticas) da 

                                                                                                                                                                                

nenhuma resposta certa em um determinado sistema jurídico, e se tais casos são raros ou numerosos – não é 

uma questão empírica comum . Cada relato de caso contém um parecer sustentado que, na comparação, um 

lado tem o melhor argumento no debate jurídico. Alguns casos trazem também um parecer discordante, mas 

isso também indica que um lado tem o melhor argumento. Talvez, tanto as opiniões da maioria como as da 

minoria estejam erradas. Talvez alguma combinação de análise jurídica e filosófica possa demonstrar que, 

nesse caso particular, nenhum argumento a favor de qualquer dos lados é comparativamente mais forte. Mas 

é extremamente improvável que um argumento de que é isso que aconteceu num determinado caso convença 

todos os juristas. ualquer caso citado como exemplo por um estudioso será contestado pelos outros . 

DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. 2ª ed., tradução de Luiz Carlos Borges. São Paulo: Martins 

Fontes, 2005, especialmente o capítulo 5 – Não existe mesmo nenhuma resposta certa em casos 

controversos? p. 175 e seguintes. Citação da página 215.  
203 BUCCI, Daniela. Dimensões jurídicas da proteção da vida e o aborto do feto anencéfalo. Curitiba: 

Clássica Editora, 2014, p. 79.  
204 Apesar da aproximação entre valores e princípios, eles são diferentes. Enquanto os princípios são 

mandamentos de otimização e pertencem ao âmbito do dever-ser, os valores pertencem ao âmbito axiológico, 

do que é bom. ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 

São Paulo: Malheiros, 2008, p. 144.   
205 ALEXY, Robert. Direitos Fundamentais, Balanceamento e Racionalidade. Ratio Juris, v. 16, n. 2, junho 

2003, p. 132, apud MACEDO, Paulo Emílio Vauthier Borges de. Comentário ao artigo 2º da Carta das 

Nações Unidas. In. BRANT, Leonardo Nemer Caldeira. Comentário à Carta das Nações Unidas. Belo 

Horizonte: Cedin, 2008, p. 57 e seguintes.  
206 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 

Malheiros, 2008, p. 103-104. A ideia de que nos princípios o mandamento de otimização não é definitivo 

também se encontra em SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e 

eficácia. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 45.  
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ordem jurídica207. Nesse ponto, uma teoria do direito que abstraia das condições de 

validade das decisões a interpretação e valoração de seu conteúdo, limitando-se a apontar a 

discricionariedade judicial , perde cada vez mais o poder explicativo208. 

Assim, toma-se como uma definição para princípios, a ideia de que os princípios 

são normas que estabelecem um fim a ser atingido, representando um conteúdo desejado. 

Os princípios instituem o dever de adotar comportamentos necessário à realização de um 

estado de coisas ou, inversamente, instituem o dever de efetivação de um estado de coisas 

pela adoção de comportamentos a ele necessários 209.  

Os princípios devem ser complementares e parciais, cuja aplicação demanda uma 

avaliação da correção entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da 

conduta necessária à sua promoção.  

No plano da eficácia, os princípios exercem função integradora, pois justificam 

elementos que não estavam previstos nas regras. Nesse sentido, o postulado da igualdade 

estrutura a aplicação do Direito quando há relação entre os sujeitos em função de 

elementos, no critério de diferenciação entre os sujeitos e finalidade da distinção 

expressamente prevista, bem como da relação entre eles, em uma harmonia do critério em 

razão da finalidade a ser atingida210.   

 

 

 

 

                                                           
207 No caso Alemanha versus Itália sobre imunidade de jurisdição, apesar da decisão que beneficia a 

Alemanha, em voto dissidente, o Juiz CANÇADO TRINDADE entende, contudo, que a imunidade de 

jurisdição estatal não pode prevalecer sobre violações tão graves de direitos humanos. O voto vencido do juiz 

brasileiro acabou levantando um importante debate sobre a jurisprudência relacionada ao tema, em face de 

decisões análogas, recorrentes em diferentes cortes nacionais e internacionais, sobretudo na convergência 

entre a proteção internacional dos Direitos Humanos e a atuação do Direito Internacional Penal, IN. 
Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012, 

Dissenting Opinion of Judge Cançado Trindade, p. 107. 
208 MARANHÃO, Juliano Souza de Albuquerque. Por que Teorizar sobre a Teoria do Direito? Estudo 

preliminar à edição brasileira. In. RAZ, Joseph; ALEXY, Robert; BULLYGIN, Eugenio. Uma discussão 

sobre a teoria do direito. Tradução Sheila Stolz. São Paulo: Marcial Pons, 2013, p. 26 e 27.   
209 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 11ª ed. 

revista, São Paulo: Malheiros, 2010, p. 78-80, em proposta conceitual das regras e dos princípios. Para o 

autor, os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de 

complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação demandam uma avaliação da correção entre o 

estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua 

promoção , p. 183.    
210 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 11ª ed. 

revista, São Paulo: Malheiros, 2010, p. 184.     
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1.11 - O DIREITO INTERNACIONAL COMO DIREITO 

 

 

Depois de definido o marco teórico da tese, procura-se trazer elementos para a 

compreensão do Direito Internacional e as mudanças na sociedade internacional que 

demonstram o redimensionamento do princípio da igualdade no Direito Internacional 

Público.  

O Direito Internacional, a partir do marco histórico inicial em 1648, nos tratados de 

Westfália, passa a fazer parte da agenda internacional como instrumento para regular todo 

o tipo de negociação no plano internacional e ser objeto de estudos de forma mais 

sistematizada. O Direito Internacional é considerado Direito, mantendo relação direta com 

o surgimento dos Estados constitucionais211. Embora as características, os sujeitos e as 

estruturas sejam diferentes, o Direito Internacional é Direito212.  

Dentre as normas jurídicas, encontra-se a norma jurídica internacional.  Toma-se o 

Direito Internacional Público como o direito constitucional da sociedade de Estados 213, 

porque estabelece a estrutura do convívio internacional e garante os direitos e deveres dos 

seus membros, inclusive dos súditos de cada Estado. O Direito Internacional Público 

estuda os princípios e normas que estruturam a sociedade dos Estados, as Organizações 

Internacionais e os Indivíduos214, e garante os direitos e deveres no convívio social. Dentre 

os princípios que regulam a convivência no Direito Internacional, um dos basilares, é o 

princípio da igualdade. 

                                                           
211 O grande marco histórico, considerado o verdadeiro divisor de águas  nas relações interestatais, 

responsável pelo aparecimento dos pilares para elaboração do Direito Internacional Clássico, para 

MENEZES, Wagner. Ordem Global e Transnormatividade. Ijuí: Ed. Unijuí 2005, p. 36-37.   
212 L’observation la plus élémentaire nous permet de constater que l avie de la Communauté internationale, 

pas moins que la vie des communautés étatiques, est l’objet d’un système de règles qui sont regardées comme 

obligatoires par les Etats et qui ont toujours évoquè l’idée du droit », p. 583. O estudo clássico de QUADRI 

aponta os arugmentos da obrigatoriedade do direito no jusnaturalismo, no positivismo e em um esanios de 

« uma teoria realista ». QUADRI, Rolando. Le fondement du caractère obligatoire du droit international 

public. Recueil des Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol. 80, 1952-I, p. 579-633. 
213 JACQUES, Paulino. Curso de Introdução ao Estudo de Direito, 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 

50.    
214 Paulo Borba CASELLA afirma que hoje se reconhece que o mundo é mais vasto e mais complexo do que 

supõem os Estados com sua vã filosofia (uma resposta ao direito internacional clássico que se atinha apenas à 

esfera estatal). Multiplicam-se em número e relevância os demais coautores da cena mundial (organizações 

internacionais, ONGs, entidades multinacionais privadas, sem nunca esquecer o ser humano, princípio e fim 

das construções intelectuais do homem. O Estado continua sendo a unidade básica  de formulação e 

operação do Direito Internacional  (...). In. Fundamentos e Perspectivas do Direito Internacional Pós-

Moderno. Revista da Faculdade de Direito da USP, v. 101, 2006, p. 434-435.   
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 Levando-se em consideração os princípios como fundamentos das regras jurídicas, 

o conceito de direito, assim, é uma realidade referida a valores, uma realidade cujo sentido 

é o de estar a serviço dos valores, que não pode ser outra senão a justiça, no modelo de 

ordem ideal de sociedade. Não se trata da justiça medida pelo direito positivo, mas 

daquela com a qual esse é medido , na acepção de RADBRUCH. O Direito, nesse sentido, 

é um conceito cultural215, a realidade que tem o sentido de servir ao caminho do Direito ou 

à ideia da justiça. O Direito tem a finalidade de realizar a justiça, tomando como 

advertência que mesmo a norma que não pode realizar a mais alta justiça, mas a almeja ou 

a intenta, também é lei216. A relação da igualdade com a justiça mais uma vez é reafirmada.  

A justiça, nesse sentido, indica igualdade, em que a justiça igualitária é a justiça 

entre pessoas com igualdade de direitos, e pressupõe um ato da justiça distributiva, que 

outorga aos participantes a mesma equiparação, a mesma capacidade de relações e o 

mesmo status   

Oportuno trazer a ideia do conceito do direito como algo cultural, uma realidade 

referida a valores, uma realidade cujo sentido é o de estar a serviço de valores, que tem 

sentido de servir ao valor jurídico. Para RADBRUCH, a ideia do direito não pode ser outra 

senão a justiça217. E para o Direito Internacional é coerente perceber que a partir do 

Sistema de Westfália, que consagra o princípio da igualdade, a essência da ordem jurídica 

está em ser universal e igualmente justa. 

No que se refere ao Direito Internacional, RADBRUCH sustenta que há um 

Direito Internacional positivo sustentado por uma vontade comum supra-estatal, registrado 

nos acordos claramente feitos e no direito consuetudinário tacitamente reconhecido . 

Contudo, apenas uma parte das relações jurídicas internacionais está regulada por acordos 

ou costumes, e para preencher as lacunas utilizam-se os preceitos fundamentais da 

aplicação jurídica218.  

                                                           
215 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito, §4 O conceito de Direito, Tradução Marlene Holshauzen; 

revisão técnica Sérgio Sérvulo da Cunha, 2ª edição. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. 
216 Pelo visto, o conceito de justiça de Radbruch não é positivista, já que a norma somente pode ser vista 

como Direito quando a justiça pelo menos é intencionada , p. 686, SCHOLLER, Heinrich. A comparação do 

Direito em Gustav Radbruch e sua Doutrina do Direito sobrepositivo. Duncker & Humblot Gmbh, Berlim, 

2002 apud p. 685-687, BARRETO, Vicente de Paulo. Dicionário de Filosofia do Direito.  São Leopoldo, 

RS: Editora Unisinos; Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2006, verbete RADBRUCH, Gustav.  
217 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito, §4 O conceito de Direito, Tradução Marlene Holshauzen; 

revisão técnica Sérgio Sérvulo da Cunha, 2ª edição. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. p. 47-50. 
218 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. 2ª ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010, p. 292. 
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Num primeiro momento, a regra de direito aplicável deve deduzir-se da doutrina 

comprovada e da tradição, dos preceitos jurídicos fundamentais considerados universais, 

que se formaram no terreno do direito natural e que se impõe aos espíritos - mesmo depois 

que, por uma absoluta necessidade racional , o direito natural tenha passado a ser um fato 

histórico – e que, portanto, sejam preceitos que se tenham tornado Direito Internacional 

positivo. No segundo momento, aquele a quem cabe a decisão do Direito Internacional 

deve decidir segundo a regra que estabeleceria na qualidade de legislador , o que 

demonstra a relevância da jurisprudência internacional para preencher as lacunas. Do 

preceito jurídico obtido por esse procedimento criativo, encontra-se a vontade comum 

estatal e supra-estatal, que fundamenta a totalidade da ordem jurídica tanto supra-estatal 

quanto a interna de um Estado: pois assim como entre os indivíduos, também entre os 

Estados deve existir um direito. Essa vontade, para o direito, é a inerente e permitida 

tendência universal de solidariedade ou harmonia, que não tolera nenhuma espécie de 

lacunas ou de âmbitos jurídicos vazios 219.  

 

 

1.12 – FUNDAMENTO SISTÊMICO DO DIREITO INTERNACIONAL 

 

 

A afirmação histórica do Direito Internacional enquanto ramo do sistema jurídico 

passou por profundas discussões teóricas que, muitas vezes, equivocadamente, retiraram 

seu valor normativo de ser pensado como Direito e facilitaram o caminho para análises de 

apreciação política especulativa. Por outro lado, o Direito Internacional, igualmente, por 

profundas discussões filosóficas que contribuíram para a consolidação de seu entendimento 

normativo. Assim, o Direito Internacional é fundamental campo normativo para a 

interpretação de todo o sistema jurídico normativo dos Estados220.  

                                                           
219 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. 2ª ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010, p. 292-293, 

§28 o direito internacional.   
220 MENEZES, Wagner (organizador). Direito Internacional Clássico e seu fundamento. Belo Horizonte: 

Arraes Editores, 2014, p. 1-6. Introdução à obra coletiva proveniente dos debates e dos artigos produzidos na 

disciplina Fundamentos Sistêmicos do Direito Internacional Clássico, ministrada pelo Professor Wagner 

Menezes nos anos de 2011 e 2012 na Faculdade de Direito da USP, Largo São Francisco.  
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A partir de então, os fundamentos do Direito Internacional estão firmemente 

arraigados no desenvolvimento da cultura ocidental e na organização política221. As nações 

europeias de soberania e de Estado-Nação independentes exigiam um método aceitável 

pelo qual as relações entre os Estados pudessem ser conduzidas de acordo com padrões 

geralmente aceitos. O Direito Internacional assumiu essa lacuna para as relações entre os 

Estados, embora criasse raiz e florescesse com sofisticação na Europa renascentista, as 

sementes desta planta, em particular híbrida, são de linhagem muito mais antiga 222. 

Portanto, para o Direito Internacional, desde o estágio primitivo, a igualdade é um 

postulado fundamental. A história das relações internacionais mostra uma luta contínua 

para impor restrições sobre a igualdade entre os Estados. A principal causa para essa 

inversão, que parece ser um curso normal de desenvolvimento, encontra-se na 

extraordinária influência do direito positivo sobre a lei das nações em seu período 

formativo223.  

Os fundamentos do Direito Internacional apontam a justificação e a legitimidade da 

norma jurídica internacional, que representa um valor com base na justiça. O fundamento 

do Direito é onde ele tira a sua obrigatoriedade, essencial para a reconstrução do Direito 

Internacional224.  

Nesse contexto, os primeiros teóricos do Direito Internacional estavam 

profundamente envolvidos com as ideias do Direito Natural225.  A doutrina voluntarista do 

Direito Internacional226 é formada pelos que defendem estar o fundamento do Direito 

Internacional na vontade dos Estados, enquanto a objetivista pressupõe a existência de uma 

norma ou princípio acima dos Estados227.  

Por sua vez, a teoria dos direitos fundamentais dos Estados se desenvolveu após a 

Revolução Francesa, estabelecendo que os Estados possuem direitos naturais ou 

fundamentais pelo simples fato de existirem. Partindo-se desta constatação é que poderiam 

                                                           
221 MOREIRA, Adriano; BUGALLO, Alejandro; MELLO, Celso D. de Albuquerque. Legado Político do 

Ocidente (o homem e o Estado). Prefácio de Alceu Amoroso Lima. Rio de Janeiro: Ed. Difel, 1978.     
222 SHAW, Malcolm N. International Law, Sixth Edition, Cambridge, University Press, 2008, p. 13-14. 
223 DICKINSON, Edwin de Witt. The equality of States in International Law. Cambridge: Harvard 

University Press, 1920, p. 4. 
224 MELLO, Celso D. Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 1º Volume, 15ª edição, Rio de 

Janeiro: Renovar, 2004, p. 147.  
225 SHAW, Malcolm N. International Law, Sixth Edition, Cambridge University Press, 2008, p. 22. 
226 Segundo DELBEZ, o voluntarismo se originou no Renascimento e aumentou com o culto do Estado e o 

nacionalismo surgido com a Revolução Francesa. In DELBEZ, Louis. Principles generaux du droit 

international public. Paris: Gen. de Droit et de Jurisprudence, 1964.  
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ser deduzidas as normas internacionais. O Direito Internacional teria seu fundamento nos 

direitos fundamentais dos Estados. Para CELSO MELLO, esta teoria é objetivista ao 

admitir para os Estados direitos inatos preexistentes ao Direito Internacional positivo, 

como o direito à igualdade228. 

Na concepção voluntarista do Direito Internacional, as normas são decorrência da 

vontade dos Estados229. Todavia, para o entendimento solidarista, a existência da 

comunidade internacional é um fato : as normas de Direito Internacional decorrem das 

exigências da comunidade para alcançar objetivos reconhecidos pela humanidade. Sem 

contestar a relevância da vontade soberana dos Estados como o principal fator da criação 

ou do término das normas de direito positivo, CASELLA ressalta que essa vontade 

algumas vezes depende de determinadas normas de caráter objetivo230.  

O direito é instrumento inerente à sociedade, e a natureza do Direito Internacional é 

determinada, essencialmente, pela sociedade internacional existente231. O Direito 

Internacional foi construído em face da interação entre os povos organizados, em busca de 

algo além de suas fronteiras imaginárias. O objeto do Direito Internacional variou muito, 

com o objetivo de resolver os conflitos internacionais, que poderiam envolver, tanto a 

religião, como o comércio.  

 A partir dos debates, houve repercussão na conformação do conjunto normativo 

produzido no Direito, nos mecanismos de interpretação da validade e da eficácia dos 

tratados, dos costumes e dos princípios gerais do Direito, nos mecanismos de afirmação de 

titularidade subjetiva não só dos Estados, mas também das Organizações Internacionais e 

                                                                                                                                                                                
227 PELLET, Alain; DINH, Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick. Direito Internacional Público, 2ª ed., Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, p. 56.  
228 MELLO, Celso D. Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 1º Volume, 15ª edição, Rio de 

Janeiro: Renovar, 2004, p. 148-149. De outro modo, as teorias voluntaristas, como a da autolimitação de 

GEORGE JELLINEK, afirmam não poder um Estado soberano se encontrar submetido a uma vontade que 

não seja a sua própria, que é absoluta. Entre as teorias denominadas objetivistas, estão a da teoria dos direitos 

fundamentais, a teoria sociológica e a do direito natural. 
229 DEGAN, Vladimir-Djuro. L’interprétation des accords en droit international. La Haye: M. Nijhoff, 1963. 

Também do mesmo autor, Création et disparition de l’Etat (à la lumière du démembrement de trois 

fédérations multiethniques en Europe). Recueil des Cours de l Académie de Droit International de la Haye, 

vol 279, 1999, p. 195-375. 
230 CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do Direito Internacional Pós-moderno. São Paulo: Quartier Latin, 

2008, p. 1326-1327. Citando DEGAN, (Some objevtives features in international law, 1996, p. 145-146, in 

Essays in honour of Krystof Skubiszewski, edited by Gerzy MAKARCZYK, Haia: Kluwer Law International, 

1996, p. 123-146), CASELLA observa que enquanto normas de direito internacional cogente: as normas 

objetivas de direito internacional determinam ou ao menos restringem a capacidade de criação de normas 

pelos estados , e a tendência seria no sentido de que estas se expandam no século XXI, em função da 

consecução dos objetivos comuns da humanidade, CASELLA, obra citada, 2008, p. 1326.  
231 MENEZES, Wagner. Ordem Global e Transnormatividade, Ijuí, Ed. Unijuí, 2005, p. 31.  
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dos indivíduos232. Houve uma percepção de mudança na estrutura do Direito Internacional 

para manter sua validade universal233.   

Com base nisso, o trabalho parte da perspectiva sistêmica do Direito Internacional, 

tomando como fundamento o conceito de LOSANO das duas acepções gerais do termo 

sistema : o sistema compreendido como a estrutura do objeto estudado, como um corpus 

ordenado e coeso de conhecimentos científicos, jurídicos, filosóficos; e na segunda 

acepção, menos geral e mais genérica, sistema jurídico como sinônimo de ordenamento 

jurídico, um conjunto de normas reunidas por um elemento unificador, graças ao qual elas 

não apenas estão umas ao lado das outras, mas se organizam num ordenamento 

jurídico 234. O Sistema é um conjunto de elementos como ideais, conceitos, construções e 

estrutura que têm características semelhantes entre si, compreendendo um todo.  

O ordenamento jurídico constitui um sistema porque nele não podem coexistir 

normas incompatíveis235. As antinomias são identificadas quando há relações de 

incompatibilidade entre normas. Para evitar a incompatibilidade, a jurisprudência procura 

solucionar as antinomias a partir de três regras básicas: a cronologia, a hierarquia e a 

especialidade236. 

                                                           
232 MENEZES, Wagner (org). Direito Internacional Clássico e seu fundamento. Belo Horizonte: Arraes 

Editores, 2014, introdução, p. 1-6. Para o autor, a teoria sobre o fundamento do Direito Internacional é 

resultado de uma busca teórica de cunho filosófica, que procura, em primeiro momento, consolidar o Direito 

Internacional como um sistema normativo gerenciador de direitos e obrigações em um dado ambiente (de 

coexistência estatal), buscando a essência, as razões, os motivos que embasam a existência do DIP como um 

sistema normativo e, a partir disso, de lhe dar um conceito seguro e que exprimisse todas as suas 

peculiaridades particulares como sistema normativo, e compreender a partir dessa análise, o funcionamento 

do sistema como um todo , p. 1.  
233 FRIEDMANN, Wolfgang. General Course in Public International Law. Recueil des Cours de l Académie 

de Droit International de la Haye, vol. 127, 1969-II, p. 39-246, especialmente o Capítulo V, The Changing 

structure of International Law¸ no qual o autor desenvolve a tese clássica da mudança de um Direito 

Internacional de coexistência para um Direito Internacional de Cooperação. O tradicional Direito das 

Nações e seu desenvolvimento gradual é essencialmente um grupo de regras designadas para regular a 

coexistência pacífica de todos os Estados, tendo como principal objetivo a formação de relações diplomáticas 

e o respeito à soberania. O Direito Internacional de coexistência, por sua vez, é o Direito Internacional da 

convivência, é um conjunto de regras de abstenção, de ajustes e de delimitação entre as diferentes soberanias. 

É, portanto, essencialmente insensível às diferenças ideológicas, políticas ou sociais entre os Estados e, nessa 

medida, mantém sua validade universal , p. 91 e seguintes.   
234 LOSANO, Mario G. Sistema e estrutura no direito. Volume 1: das origens à Escola Histórica. Tradução 

Carlo Alberto Dastoli. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008, p. XIX do Prefácio do autor ao primeiro 

volume da Edição Brasileira.   
235 BOBBIO, Norberto. Teoria geral do direito. Tradução Denise Agostinetti, 3ª ed., São Paulo: Martins 

Fontes, 2010, p. 239.   
236 Em alguns momentos ocorre uma antinomia entre duas normas contemporâneas, ou no mesmo nível, ou 

ambas gerais, e não se pode resolver o conflito por esses critérios. Quando há conflito de critérios, deve 

prevalecer o hierárquico (forte) sobre o cronológico (fraco); o especial (forte) sobre o cronológico (fraco) , 

em BOBBIO, Norberto. Teoria geral do direito. Tradução Denise Agostinetti, 3ª ed., São Paulo: Martins 
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O fundamento do Direito Internacional encontra-se na sociedade internacional que 

se busca regular, e tem como base os fundamentos e as compreensões filosóficas, 

sociológicas e políticas, que servem a uma dada realidade histórica no contexto 

internacional. O Direito Internacional foi utilizado sempre para disciplinar as relações 

jurídicas estabelecidas na sociedade internacional, retratando, ao longo dos séculos na 

História mundial, as mutações e transmutações do desenvolvimento e evolução da 

humanidade 237. 

Para a organização da sociedade como um todo, o princípio da igualdade é o 

princípio fundamental, não somente para o Direito Internacional, mas também como forma 

de repartir as competências e a extensão dos exercícios dos poderes de ação desses Estados 

na sociedade internacional. Além disso, o princípio da igualdade inclui um sistema de 

igualdade soberana entre os Estados que a compartilham o mesmo cenário internacional238. 

 Os Estados são juridicamente iguais para o Direito Internacional, com poderes 

iguais para o exercício de direitos e obrigações, sem distinção quanto à capacidade de 

adquirir e de exercer os direitos. O Princípio da Igualdade Jurídica entre os Estados é um 

princípio da isonomia normativa, em que as regras internacionais são produzidas e 

destinadas imparcialmente para todos os Estados, como unidades autônomas e 

formalmente iguais. O direito de cada uma das unidades não depende do poder que 

dispõem para assegurar o exercício de seus direitos, mas são derivados da personalidade 

jurídica internacional dos Estados239.  

 Para PAUL REUTER, o princípio da Igualdade Jurídica dos Estados tem um 

vínculo bastante estreito com a soberania, sendo, por isso, um conceito fundamental para 

se compreender a estrutura que prevalece nas relações entre os Estados, importante para 

solucionar os problemas decorrentes da multiplicidade de Estados na sociedade 

internacional contemporânea240. 

BRIERLY, contudo, questiona a doutrina da igualdade jurídica dos Estados por 

afirmar obviedades, uma vez que o mal da doutrina da igualdade não está só na sua 

redundância, mas na possibilidade de conduzir a erros graves . Se a doutrina pretende 

                                                                                                                                                                                

Fontes, 2010 (Cap. III – A coerência do ordenamento jurídico e Cap. IV – A Completude do Ordenamento 

Jurídico).  
237 MENEZES, Wagner. Ordem Global e Transnormatividade, Ijuí, Ed. Unijuí, 2005, p. 32.  
238 MENEZES, Wagner. Derecho Internacional en América Latina. Brasília: FUNAG, 2010, p. 230.  
239 Artigo 10 da Carta da Organização dos Estados Americanos de 1948.  
240 REUTER, Paul. Le développement de l’ordre juridique international: écrits de droit international. Paris: 

Econômica, 1995.  



79 

 

  

apenas afirmar que os direitos de todos os Estados devem gozar da mesma proteção, isto é, 

que a fraqueza de um Estado não justifica que se passe por cima dos seus direitos, a 

afirmação é verdadeira, mas óbvia. Se pretende, porém, ir mais longe, sustentando que 

todos os Estados possuem os mesmos direitos, deixa então de ser verdadeira241. 

A ideia da igualdade como primazia do poder do Estado na ordem internacional se 

reduz, pois, para alguns, à igualdade de todos ante o direito de estabelecerem sua própria 

conduta. É um poder supremo porque nada o subordina, mas, igualmente, poder que se 

justapõe a outros com a mesma pretensão: a soberania tem por corolário a igualdade dos 

Estados. Não obstante as diferenças reais, a sociedade jurídica interestatal se compõe de 

gigantes. Como os princípios são anteriores ao Direito, todos eles são qualificados para 

definir o direito242. 

Contudo, CANÇADO TRINDADE, ao discorrer sobre o fundamento do Direito 

Internacional contemporâneo, ressalta que o Direito Internacional tradicional, vigente no 

século XX, marcava-se pelo voluntarismo estatal que permitia inclusive a guerra como 

forma de solução de conflito e a assinatura de tratados desiguais. A nova percepção dos 

princípios do Direito Internacional é contra essa ordem oligárquica e injusta que ainda 

persiste. Dentre os princípios, destacam-se os da proibição do uso e da ameaça da força e 

da guerra de agressão e a consolidação do princípio da igualdade jurídica dos Estados243.  

No Direito Internacional, portanto, os princípios se traduzem em um instrumento 

para completar as lacunas do Direito. Isso ocorre exatamente pela natureza sistemática da 

criação normativa, bem como do sistema de produção de fontes, por meio de tratados e 

documentos internacionais244. Os princípios, assim, são normas de conteúdo com bastante 

                                                           
241 Como não será verdadeiro dizer-se que os ingleses têm iguais direitos à face da sua lei, embora estejam 

em igualdade de posição quanto àqueles de que sejam titulares. Documentam a desigualdade dos Estados as 

Grandes Potências, cuja preponderância política se converteu, tanto no Pacto como na Carta, em autêntica 

primazia jurídica; os Estados com o estatuto de protetorado; aqueles que têm obrigações jurídicas em relação 

a minorias de que outros estão isentos; e ainda, historicamente, os Estados que tiveram a jurisdição limitada 

pelo sistema das capitulações. Finalmente, se a doutrina pretende afirmar que os Estados deviam possuir 

todos os mesmos direitos (quer de fato os tenham, quer não), deixa de ser simplesmente inócua para passar 

mesmo a ser nociva . BRIERLY, J. L. Direito Internacional, 6ª edição, Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1963, p. 128-129.  
242 DUPUY, Pierre-Marie. Droit international public. 3ª ed., Paris: Dalloz, 1995.  
243 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. O Direito Internacional em um mundo em transformação 

(Ensaios 1976-2001), Rio de Janeiro, Renovar, 2002, Ensaio 24 – Os rumos do Direito Internacional 

contemporâneo: de um jus inter gentes a um novo jus gentium no século XXI (2001), p. 1039-1109.  
244 MENEZES, Wagner. Os princípios no Direito Internacional. In CASELLA, Paulo Borba; CARVALHO 

RAMOS, André de (org.). Direito Internacional: Homenagem a Adherbal Meira Mattos. São Paulo: Quartier 

Latin, 2009, p. 690. 
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expressividade e que se encontram na base do sistema, de importância fundamental para a 

orientação da ação dos sujeitos do direito e para a construção de regras normativas.  

Sobre o princípio da igualdade especificamente, quanto mais progridem e se 

organizam as coletividades, maior é o grau de diferenciação a que atinge seu sistema de 

leis 245. A lei deve atender todas as diferenças, de situação econômica, da posição jurídica, 

do direito anterior, entre outras. A lei raramente colhe no mesmo comando todos os 

indivíduos . As distinções que são estabelecidas em lei, inspiradas em fatos e na realidade 

dos sujeitos, não ferem o princípio da igualdade246. São, efetivamente, essenciais no 

processo de elaboração das leis, nacionais ou internacionais. Portanto, o princípio da 

igualdade é fundamental para se distinguir leis arbitrárias, de leis conforme o direito. 

O princípio da igualdade é o pilar de sustentação e uma direção normativa para as 

normas jurídicas que compõem o sistema jurídico básico. Também deve ser fundamento 

para as diferenciações positivas para os sujeitos do Direito, isto é, os indivíduos, os 

Estados e as Organizações Internacionais.   

Em conclusão desse capítulo, pode-se perceber que o atual fundamento do direito à 

igualdade é a universalidade dos direitos humanos, ou seja, todos os indivíduos são 

titulares do direito à igualdade e devem exercer as condições que lhes permitam gozar os 

direitos de igualdade. A universalidade dos direitos humanos é concretizada pela 

igualdade 247.  

                                                           
245 DANTAS, F. C. San Tiago. Igualdade perante a lei e due process of law: contribuição ao estudo da 

limitação constitucional do Poder Legislativo. Revista Forense, v. 116, p. 357-367, Rio de Janeiro, 1948. 

Raramente regula do mesmo modo a situação de todos os bens, quase sempre se distingue conforme a 

natureza, a utilidade, a raridade, a intensidade de valia que ofereceu a todos; raramente qualifica de um modo 

único as múltiplas ocorrências de um mesmo fato, quase sempre os distingue conforme as circunstâncias em 

que se produzem, ou conforme a repercussão que têm no interesse geral . 
246 O exemplo do tratamento isonômico entre homens e mulheres consagrado no inciso I do artigo 5º da 

Constituição Federal brasileira de 1988 parte do pressuposto de ser inaceitável a discriminação por sexo com 

o propósito de desnivelar materialmente o homem da mulher. PIOVESAN adverte que a Convenção sobre a 

Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher de 1979, bem como a Convenção de Belém 

do Pará de 1994 (Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher), 

ambas ratificadas pelo Brasil, buscam proteger o valor da igualdade, baseado no respeito à diferença. 

Consagra-se a ideia de que a diversidade deve ser vivida com equivalência e não como superioridade ou 

inferioridade , p. 363. PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. Prefácio de Fábio Konder 

Comparato, 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, os direitos humanos da mulher na Ordem Internacional , p. 

351-363.  
247 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direto Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 474 e 475. O 

autor adverte, a partir do seguinte questionamento: de que adianta reconhecer que todos têm o mesmo direito 

ao trabalho e de acesso aos cargos públicos, se as pessoas com deficiência sofrem com as mais diversas 

barreiras de acesso, ficando alijadas desses mercados? No capítulo 4 da tese, o tema de Direitos Humanos 

será retomado no sentido de trazer os elementos das transformações da sociedade internacional que 

evidenciam a influência dos Direitos Humanos na mudança de entendimento sobre o princípio da igualdade 

no Direito Internacional. 
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Por fim, constata-se a mudança quanto ao entendimento sobre o princípio da 

igualdade em três momentos: na igualdade compreendida como igualdade de todos perante 

a lei, na qual a igualdade denota a prevalência da lei; a igualdade entendida como proibição 

de discriminação de qualquer natureza; e a igualdade como igualdade da própria lei, uma 

igualdade na lei248. Na última dimensão, há uma obrigação de tratamento diferenciado com 

vistas à compensação de uma desigualdade de oportunidades, o que pressupõe a 

eliminação de desigualdades de natureza social, econômica e cultural249. 

 Sobre a aplicação das discussões a respeito do princípio da igualdade na ordem 

interna e a sua transposição para a ordem internacional, no princípio da igualdade jurídica 

entre os Estados, não se deve considerar necessariamente as ordens internas como sendo 

mais objetivas na formação e na aplicação das regras, do que na ordem internacional. A 

igualdade jurídica vinculando, em igual medida, todos os sujeitos de direito, é pressuposto 

para a possibilidade da hermenêutica 250. A existência de igualdade jurídica dos Estados e 

a vinculação de todos os Estados, em igual medida, é pressuposto para o funcionamento do 

sistema institucional e normativo internacional de maneira justa. A advertência de 

CASELLA é no sentido de que a disfunção decorrente da existência e atuação de 

hiperpotência, hipertrofiada em suas pretensões , não pode assegurar a coerência do 

sistema, nem critérios de interpretação e de aplicação consistente da norma internacional, 

ante essa disfunção essencial do sistema 251.   

Apesar disso, não há contradição na formação das regras internacionais, mas serve 

para demonstrar que o Direito Internacional não pode ser pensado ou aplicado como 

transposição, para o âmbito externo, de conceitos que podem ser válidos enquanto 

aplicados à ordem interna, e que não seriam passíveis de transposição para a ordem 

internacional. Não se trata de esforço de contradição, mas de constatação da diversidade 

                                                           
248 GARCIA, Maria Glória F. P. D. Estudos sobre o princípio da igualdade. Coimbra: Almedina, 2005, p. 36. 
249 CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa anotada – art. 1º a 

107, 4ª ed., vol. 1, Coimbra: Coimbra Ed. 2007, p. 339.  
250 Como considera GADAMER, onde não este o caso, como, por exemplo, diante de senhor absoluto, que 

se ponha acima das leis, e cuja palavra também se ponha contra as regras, não pode haver hermenêutica, na 

medida em que este possa pôr a sua vontade acima das regras e determinar como esssa devem ser 

interpretadas . In. GADAMER, Hans-Georg. Wahrheit und Methode-Grundzüge einer philosophischen 

Hermeneutik. Tübigen: Mohr, 6ª ed, 1990 apud CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos dos Direito 

Internacional Pós-Moderno. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 1116.  
251 CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do Direito Internacional Pós-Moderno. São Paulo: Quartier 

Latin, 2008 p. 1116.  
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intrínseca entre a ordem (estatal) interna e a ordem internacional (integrada pelos Estados e 

outros agentes acessórios) 252.  

Depois de firmado o conteúdo elementar da igualdade no Direito, a partir de uma 

perspectiva sistêmica do Direito Internacional como relevante campo normativo para 

interpretação de todo o sistema jurídico, o próximo capítulo procura trazer as origens e a 

consolidação da ideia do princípio da igualdade no Direito Internacional. 

                                                           
252 Curiosamente são os estados em ambas as esferas de atuação, mas agindo de modo distinto em cada uma 

destas. O que coloca os mecanismos e os limites em cada uma dessas distintas esferas de ação , segundo 

CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do Direito Internacional Pós-Moderno. São Paulo: Quartier Latin, 

2008, p. 1116.  
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CAPÍTULO 2 

O PRINCÍPIO DA IGUALDADE NO DIREITO INTERNACIONAL 

 

 

  

Firmados o conteúdo jurídico e filosófico do princípio da igualdade no capítulo 

anterior, discute-se o princípio da igualdade no Direito Internacional, destacando 

especialmente a trajetória histórica dos fundadores do Direito Internacional até a 

consolidação do princípio da igualdade soberana na Carta das Nações Unidas.  

 Pode-se afirmar que uma das principais decorrências do princípio da igualdade está 

na possibilidade de cada Estado ter direito a voto em ques direito de voto nas questões 

discutidas na sociedade internacional, e também na condição de um Estado não ter 

jurisdição sobre outro Estado soberano, isto é, em princípio, os tribunais de um Estado não 

podem pôr em dúvida a validade dos atos oficiais de outro Estado.  

Outra questão que permeia toda a discussão do trabalho, está na ideia do Direito 

Internacional, além das características descritivas, como vetor de transformações de uma 

sociedade internacional ideal. Por um lado, porque o Direito Internacional representa a 

estabilidade das relações entre os sujeitos, mas, ao mesmo tempo, projeta a transformação 

social. O princípio da igualdade, como basilar, acompanha, num primeiro momento, a 

natureza mais descritiva das relações entre Estados, tendo como ponto de partida a 

igualdade soberana do Estado.  Num segundo momento, percebe-se um entendimento mais 

adequado sobre o princípio da igualdade, isto é, mais detalhado, que procura criar 

mecanismos para permitir a transformação para uma sociedade internacional mais justa. 

Com efeito, de uma igualdade puramente formal e soberana passa-se a uma igualdade 

vantajosa, uma igualdade material, levando-se em consideração as transformações que 

ocorrem na sociedade internacional.  
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2.1 - AS ORIGENS DA SOCIEDADE INTERNACIONAL CLÁSSICA 

 

 

A Sociedade Internacional Clássica tem como marco histórico a celebração dos 

Tratados da Paz de Westfália em 1648, que coloca fim à Guerra dos Trinta Anos, 

estabelecendo princípios de igualdade entre os Estados europeus e consagrando a 

formalização de acordos internacionais por meio de um documento escrito253.  

Além disso, a Paz de Westfália representa um modelo para as convenções 

subsequentes. O Congresso reuniu-se em 4 de dezembro de 1648, após seis meses de 

disputas diplomáticas, em duas cidades diferentes. Os estados católicos – Espanha, França 

e seus aliados, os holandeses – representantes do imperador e um mediador papal 

encontraram-se em Münster. A 50 quilômetros dali, em Osnabrück, os Estados protestantes 

reuniram-se sob a liderança da Suécia, com um representante imperial, mas sem mediador. 

As negociações resultaram na assinatura, em 24 de outubro de 1648, de um tratado de paz 

entre o Império e a Suécia, e o outro entre o Império e a França. A Espanha e os Estado 

Gerais holandeses firmaram um acordo de paz à parte em 30 de janeiro de 1648254.  

Praticamente todos os reinos europeus se envolveram nas Conferências de Paz, o 

que demonstra a importância do acontecimento histórico originado em uma das mais 

longas e cruéis guerras na Europa. Da anarquia que caracterizou os derradeiros estágios da 

Guerra dos Trinta Anos, emerge uma sociedade de Estado dotada de maior solidez e 

coerência, cuja estrutura legal foi redefinida por uma nova constituição 255, o nascimento 

de uma nova ordem internacional com o primado do direito.  

A Guerra dos Trinta Anos esteve, em princípio, localizada na Europa Central, mais 

especificamente nos reinos germânicos daquele período. Foi iniciada por causa do 

incidente de defenestração de Praga256 e com a tentativa do Sacro Império Romano 

                                                           
253 RENOUVIN, Pierre. Histoire des Relations Internationales. Paris: Hachette, 1953.  
254 A Paz de Westfália – a constituição dos europeus promulgada em 1648 – era composta desses tratados, 

BOBBIT, Philip. A Guerra e a Paz na História Moderna: o impacto dos grandes conflitos e da política na 

formação das Nações. Rio de Janeiro: Campus, 2003, p. 478-479.   
255 BOBBIT, Philip. A Guerra e a Paz na História Moderna: o impacto dos grandes conflitos e da política na 

formação das Nações. Rio de Janeiro: Campus, 2003, p. 477.  
256 Os calvinistas, na região da Boêmia, atual República Tcheca, possuíam forças consideráveis e resistem 

antes da Guerra dos Trinta Anos aos esforços da Contrarreforma, movimento católico que resulta do Concílio 

de Trento (1545-1552), o que suscita uma série de incidentes, gerando um choque entre católicos e 

protestantes. Considerado o estopim da Guerra dos Trinta Anos, a defenestração de Praga , os protestantes 

são jogados pelas janelas. Os delegados católicos não morrem, e percebem o episódio como um milagre, 

como um sinal divino para a guerra religiosa. RUSSEL, William; JONES, William. The History of Modern 
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Germânico de exterminar os protestantes da região da Boêmia257. Quando o incidente teve 

suas repercussões nos Estados vizinhos, a guerra se materializou numa luta entre o Império 

e os reinos alemães. A luta teve caráter religioso e opunha o Império Austríaco, 

monárquico e católico contra aos Estados alemães, feudais e protestantes258.  

Ressalta-se que, à medida que o Estado se consolidava enquanto unidade soberana 

das tendências fragmentárias do feudalismo na ordem interna, ele resistia à divisão da 

autoridade que, na ordem externa, era imposta pela Igreja, culminando na Reforma 

Protestante em alguns locais259. 

No contexto histórico do absolutismo monárquico, o Sacro Império Romano 

Germânico era composto por cerca de trezentos territórios autônomos, fracamente ligados 

sob a Coroa Imperial, controlada pela dinastia dos Habsburgos. Apesar de a Paz de 

Augsburgo de 1555 ter consolidado a separação religiosa entre católicos e protestantes 

alemães, os conflitos entre as duas facções prosseguiram. A nobreza aproveitava-se disso 

para garantir a autonomia e assegurar a livre escolha dos governantes de cada Estado-

membro para aumentar seu poder e autoridade, restringindo as liberdades dos senhores260.  

A situação se agravou quando, por influência da Contrarreforma, os Habsburgos 

austríacos iniciaram um amplo movimento no sentido de expandir a fé romana dentro do 

Sacro Império, utilizando-a como instrumento de unificação política. Assim, o confronto 

inicialmente religioso, adquiriu conotações políticas que culminaram na disputa pela 

hegemonia da Europa durante a Guerra dos Trinta Anos (1618-1648), que envolveu grande 

parte da Europa. Com a participação direta da França, os exércitos imperiais foram 

derrotados e o Tratado de Westfália, confirmando a Paz de Augsburgo, assegurou a 

liberdade religiosa nos Estados imperiais e a supremacia das decisões da Dieta261 sobre as 

                                                                                                                                                                                

Europe: with a view of the Progress of Society from the Rise the Modern Kingdoms to the Peace of Paris in 

1763, Vol. I, New York: Harper & Brothers, 1842, p. 511-531.  
257 TILLY, Charles. Coercion, capital, and European States: AD 990-1992. Cambridge, Mass. Oxford, UK: 

Blackwell, 2005, p. 243 e seguintes.  
258 VIGNALI, Heber Arbuet. Lecciones de historia de las relaciones internationales. Montevidéu: Cultura 

Universitária, 1993, p. 163.  
259 RUSSEL, William; JONES, William. The History of Modern Europe: with a view of the Progress of 

Society from the Rise the Modern Kingdoms to the Peace of Paris in 1763, Vol. I, New York: Harper & 

Brothers, 1842. 
260 BOBBIT, Philip. A Guerra e a Paz na História Moderna: o impacto dos grandes conflitos e da política na 

formação das Nações. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 
261 Algo parecido como um Parlamento  do Sacro-Império Romano germânico até 1806. TILLY, Charles. 

Coercion, capital, and European States: AD 990-1992. Cambridge, Mass. Oxford, UK: Blackwell, 2005.   
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determinações do Imperador262. A Reforma afirmou a intenção da autoridade civil de ser 

suprema no seu território, derrotando definitivamente o último rival do Estado nacional 

unificado que começava a surgir 263, o que abala consideravelmente o poder da Igreja 

como força política. A Paz de Westfália marca assim a aceitação da nova ordem política da 

Europa.  

Com os Tratados de Paz de Westfália, entre outros princípios fundamentais, afirma-

se o princípio da liberdade religiosa, consolida-se a soberania dos Estados modernos, 

reafirma-se a supremacia dos poderes estatais sobre o poder espiritual e estabelece-se a 

igualdade entre os Estados, sem o reconhecimento de qualquer entidade acima do Estado, 

inclusive a do próprio Papa. Estes princípios fazem parte do núcleo fundamental da 

sociedade internacional clássica264 e, por conseguinte, do Direito Internacional Clássico, 

como manifestação da vida social265. 

Sem dúvida, o princípio mais importante que emerge do sistema de Paz de 

Westfália, para regulamentar as relações entre Estados, é o da igualdade dos Estados, o 

princípio básico de igualdade absoluta dos Estados europeus, no tocante à sua vida jurídica 

internacional266.  

A paz de Westfália também assinala o surgimento do princípio moderno da 

territorialidade, coroando as profundas mudanças sociais e políticas que a precederam. 

Anuncia uma nova concepção de ordem internacional, em oposição à que vigorara séculos 

antes267. É a consagração convencional da nova realidade, que supõe, justamente, a 

ausência das orientações e determinações suprapolíticas e a ausência de hierarquias 268. 

No momento em que a evolução política se conduzia à separação de cada Estado, 

outros fatores começam a atuar para uni-los em relações cada vez mais constantes.  O 

comércio internacional e a descoberta da América e do novo caminho para a Índia; a 

                                                           
262 BOBBIT, Philip. A Guerra e a Paz na História Moderna: o impacto dos grandes conflitos e da política na 

formação das Nações. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 
263 BRIERLY, J. L. Direito Internacional, 6ª edição, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1963, p. 5.  
264 BEDIN, Gilmar A Sociedade Internacional Clássica: aspectos históricos e teóricos. Ijuí: Editora Unijuí, 

2011, p. 32.  
265 Cada sociedade corresponde a um determinado sistema jurídico, é o meio no qual surge o ordenamento 

jurídico internacional. Pode se afirmar que há uma sociedade internacional, porque existem relações 

contínuas entre as diversas coletividades, que são formadas por homens que apresentam como característica a 

sociabilidade, que também se manifesta no mundo internacional. MELLO, Celso D. Albuquerque. Curso de 

Direito Internacional Público. 1º Volume, 15ª edição, Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 51 e 56.   
266 RUSSOMANO, Gilda. M. C. M. Direito Internacional Público, vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 

67-68.  
267 AMARAL Jr., Alberto do. Curso de Direito Internacional Público, 3ª edição, 2012, p. 27.  
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perspectiva intelectual promovida pelo Renascimento; a mútua simpatia que ligava os 

adeptos da mesma religião em Estados diferentes; e, o sentimento comum de repulsa pela 

guerra. Era preciso reconhecer a existência de uma unidade maior. O nascimento do 

Direito Internacional foi o reconhecimento desta verdade, que abandona o ideal medieval 

de um Estado mundial e toma como postulado a existência de vários Estados, seculares, 

nacionais e territoriais 269, ligados pela supremacia do direito.  

A partir do Tratado de Westfália, como consequência do princípio da igualdade 

jurídica dos Estados, todos eles independentes de qualquer poder superior, quer em 

assuntos políticos, quer em matéria religiosa, ocorre o desmantelamento da sociedade 

cristã feudal organizada e se elabora um sistema de equilíbrio de forças ou, como foi 

chamado posteriormente, sistema europeu de Estados, como sendo o único meio capaz de 

garantir a normalidade da convivência internacional. 

A unidade do mundo medieval cristão, subordinada à orientação do Papa, é 

rompida pelo aparecimento do Estado mais poderoso que passa a concentrar o poder 

político na figura do Chefe de Estado. Além disso, a reforma protestante contesta a 

autoridade suprema e mediadora do Papa. O processo de desintegração, por um lado, e os 

choques religiosos cada vez mais intensos, por outro, culminaram na Paz de Westfália, que 

pôs fim à Guerra dos Trinta Anos, em 1648, e é um sinal relevante do dealbar da Idade 

Moderna 270. Do princípio mais importante para regulamentar e normalizar as relações 

internacionais, a igualdade jurídica dos Estados, foram depreendidas regras fundamentais 

que passaram a presidir as relações entre os Estados: como o desenvolvimento das 

embaixadas permanentes271.   

A partir dos Tratados de Paz de Westfália, como consequência do princípio da 

igualdade dos Estados, independentes de qualquer poder superior político ou religioso, 

elabora-se um sistema de equilíbrio de forças ou sistema europeu de Estados272, como o 

único meio capaz de garantir a normalidade da convivência internacional. Para evitar 

graves consequências para o sistema de Estados, esse equilíbrio de forças inclui uma 

                                                                                                                                                                                
268 FONSECA Jr., Gelson. A legitimidade e outras questões internacionais: poder e ética entre as nações. São 

Paulo: Paz e Terra, 1998, p. 42.  
269 BRIERLY, J. L., Direito Internacional, 6ª edição, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1963, p. 5-7 
270 RUSSOMANO, Gilda. M. C. M. Direito Internacional Público, vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 

67.   
271 MARTENS, Georg Friedrich von. Précis du droit des gens moderne de L’Europe. Paris: Guillaumin et 

cie, 1858.  
272 TRUYOL y SERRA, Antonio. Gènese et structure de la société internationale. Recueil des Cours de 

l Académie de Droit International de La Haye, vol. 96, 1959-I, p. 553-642.  
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cláusula em que todas e cada uma das Partes contratantes se comprometem a manter e 

defender todas e cada uma das disposições desta paz contra quem as pretenda infringir, 

sem distinção de religiões 273.   

Mais do que pôr um fim à Guerra dos Trinta Anos, os Tratados de Paz de Westfália 

também criaram um sistema pluralista e secular de uma sociedade de Estados 

independentes, substituindo a ordem hierarquizada da Idade Média. Há o reconhecimento 

do princípio da igualdade formal dos Estados274. 

TRUYOL y SERRA afirma que a ideia hierárquica de um escalonamento de 

poderes sobre o modelo de uma pirâmide com duas cabeças – o Papado e o Império, cujas 

relações mútuas não deixavam de ocasionar problemas tanto no plano dos fatos como no 

das doutrinas – cede lugar à de uma pluralidade de Estados que não se reconhecem 

superiores e são essencialmente iguais em direito275.  

A Paz de Westfália consolida o Estado moderno como soberano e politicamente 

independente e é o marco inicial da formação da sociedade internacional clássica. A 

soberania e a igualdade do Estado são reconhecidas como princípios fundamentais das 

relações internacionais. No fim do Século XIX, com a expansão do Direito Internacional 

Público para além da vida europeia, os preceitos foram estendidos às Américas e à Ásia, 

avançando no que se refere à universalização das regras276. 

Assim, mais do que a guerra a que põe fim, a Paz destaca-se por revelar uma nova 

consciência internacional, em que os Estados aceitam a coexistência de várias sociedades 

políticas e independentes, em igualdade de condições. Em outras palavras, se reconhece a 

coexistência de várias unidades políticas tendo por base os princípios da soberania e da 

igualdade. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
273 LITRENTO, Oliveiros. Manual de Direito Internacional Público. Forense: Rio de Janeiro, 1968, p. 55.  
274 VISSCHER, Charles de. Théories et réalitès en droit international public. Paris: A. Pedone, 1953, p. 19.  
275 TRUYOL y SERRA, Antonio. La sociedad internacional. Macrid: Alianza Editorial, 1974.  
276 TRUYOL y SERRA, Antonio. L'expansion de la société internationale aux XIXe et XXe siècles. Recueil 

des Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol.116, 1965-III, p. 89-179. 
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2.2 - A IGUALDADE NA FORMAÇÃO DA SOCIEDADE DE ESTADOS 

  

 

O princípio de que os Estados possuem igual capacidade para os direitos é uma 

criação dos publicistas277, a partir de diferentes fontes que foram formuladas pelos juristas 

nos séculos XVI e XVII: a) o direito natural; b) a ideia de igualdade natural; c) a 

concepção do estado de natureza, e, d) a analogia entre pessoas singulares e estados 

soberanos na sociedade internacional278.  

Na formação do Direito Internacional, a opinião dos intérpretes procura suprir as 

lacunas existentes279 recorrendo às fontes mais diversas, como o direito romano e as 

analogias entre os direitos do indivíduo na sociedade civil e os Estados na sociedade 

internacional em seus primórdios280. 

Na doutrina do Direito Internacional, a igualdade abstrata dos Estados se apresenta 

normalmente como um de seus direitos fundamentais. Segundo ALF ROSS uma 

exigência de formulação tão abstrata carece de significado. Porém, por trás dela está 

oculta , por um lado, a proibição de fazer discriminação com base no tamanho dos Estados 

e, por outro, certas regras, como o princípio da unanimidade e a imunidade dos Estados281.  

Na formação da sociedade de Estados, pode-se afirmar que havia um Direito 

Internacional desde época remota, por meio do desenvolvimento dos contatos entre as 

coletividades. Os documentos conhecidos revelam que eram por meio de instrumentos, 

                                                           
277 A noção de publicista é a dos doutrinadores do Direito Internacional. O trabalho de tese leva em 

consideração o desenvolvimento do direito natural para a formação do Direito Internacional Clássico. No 

entanto, parte-se da ideia de que o princípio da igualdade será estabelecido em bases mais estáveis na Paz de 

Westfália de 1648. 
278 DICKINSON, Edwin de Witt. The equality of States in International Law, Cambridge: Harvard 

University Press, 1920, p. 6.  
279 JIMÉNEZ de ARÉCHAGA, Eduardo; ARBUET-VIGNALLI, Heber; RIPOLL, Roberto Puceiro. Derecho 

Internacional Público: princípios, normas e estruturas. Montevideo: Fundación de Cultura Universitária, 

2005, com destaque para o Capítulo II – Fundamento do Direito Internacional Público, em que o autor 

Arbuet-Vignalli traça um panorama dos principais intérpretes do Direito Internacional, p. 99-118.  
280 Apesar da dificuldade do acesso aos documentos, as relações internacionais estavam presentes fora do 

mundo europeu, mas a influência na evolução do direito internacional era bastante restrita. Na China, por 

exemplo, Confúcio constituíra uma teoria geral das relações sociais à escala do universo. Senhor de 

pensamento filosófico monista, acreditava na existência de uma lei fundamental, comum a todo o universo, 

que exige que, no interesse social, as ações do homem estejam de acordo, em toda a parte, com a ordem da 

natureza. A harmonia que caracteriza esta ordem deve servir constantemente de modelo à ordem social e ao 

seu funcionamento, não só no interior de um mesmo povo, mas também entre todos os povos. Tal era, numa 

sociedade dilacerada por guerras intestinas e crônicas, o primeiro discurso a favor da paz universal e 

perpétua . PELLET, Alain; DAILLIER; Patrick; DINH, Nguyen. Direito Internacional Público, 2ª ed. 

Tradução de Vítor Marques Coelho. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, p. 45.   
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como o tratado282, concluído numa base de igualdade entre as partes, que os compromissos 

internacionais eram firmados283.  No entanto, o contato entre as coletividades era algo um 

tanto precário, fragmentado, quase sempre fundado em critérios como a etnia e a 

religião284. Esse fato constituía-se uma das razões para que nas comunidades antigas os 

estrangeiros não fossem igualados aos nacionais. No entanto, algumas regras básicas eram 

necessárias para tornar possível o intercâmbio comercial e jurídico entre os súditos das 

comunidades diversas.  

O Direito Internacional é historicamente moderno, mas, como o próprio Estado, 

tem os primórdios na era medieval: os primeiros internacionalistas desenvolveram os seus 

sistemas a partir da concepção do direito natural, que continua a ser parte integrante de 

qualquer ordenamento jurídico progressivo 285.  É comum a percepção de que a Europa 

tenha contribuído para a instituição estatal no conceito de Direito Internacional, também 

como herdeira do pensamento greco-romano e dos princípios da civilização cristã 

presentes na Idade Média286. 

No período da Idade Média, o Direito Internacional pouco se expandiu, dado o 

caráter da organização política então dominante. Foi necessário que o processo da 

formação dos Estados Nacionais, iniciado com o Tratado de Verdun de 843, culminasse na 

Paz de Westfália, em 1648, para que o moderno Direito Internacional surgisse287. Pela 

primeira vez, os Estados se encontraram numa assembleia de iguais, quando se menciona a 

Paz de Westfália. Os tratados surgidos do sistema de Westfália tiveram, segundo 

                                                                                                                                                                                
281 ROSS, Alf. Direito e Justiça. Tradução e notas de Edson Bini, Prefácio do Prof. Alaôr Caffé Alves e 

Revisão Técnica do Prof. Alysson Leandro Mascaro. Bauru, SP: EDIPRO, 2003, p. 333.  
282 Segundo CASELLA a assinatura de tratado entre Eanatum, soberano da cidade de Lagash e a cidade de 

Ouma, da qual tinha respondido ao ataque, redigido em língua suméria, foi descoberto no início do século 

XX, sancionado pelas principais divindades do país e garantido por terceiro parceiro , em Direito 

Internacional no Tempo Antigo, 2012, p. 166, nota de rodapé 6. Também em TRUYOL y SERRA, Antonio. 

Genèse et structure de la société internationale. Recueil des Cours de l Académie de Droit International de la 

Haye, vol. 96, 1959-I, p. 553-642.  
283 PELLET, Alain; DAILLIER; Patrick; DINH, Nguyen. Direito Internacional Público, 2ª ed. Tradução de 

Vítor Marques Coelho. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, p. 46.  
284 RUSSOMANO, Gilda Maciel Corrêa Meyer. Direito Internacional Público, vol. 1. Rio de Janeiro: 

Forense, 1989, p. 51.  
285 BRIERLY, James Leslie. Règles générales du droit de la paix. Recueil des Cours de l Académie de Droit 

International de la Haye, vol.  58, 1936-IV, p. 1-242. 
286 DINH, Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick. PELLET, Alain. Direito Internacional Público. 2ª edição. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, p. 44.  
287 LIMA, Hermes. Introdução à Ciência do Direito. 14ª edição. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 

1964, p. 363, Capítulo XL Direito Internacional Público: histórico e problemas. 
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MARTENS, o resultado imediato de levar os Estados europeus ao reconhecimento da 

solidariedade dos seus interesses políticos288. 

O Direito Natural tem uma tradição histórica que está ligada ao pensamento 

político dos filósofos gregos. ARISTÓTELES apresenta as distinções entre a justiça 

natural e a convencional, em que a justiça política é parte natural e parte convencional.  O 

que é natural tem a mesma autoridade em todos os lugares, e é independente de opinião289. 

A distinção funda a teoria da equidade290, em que a justiça natural quanto ao seu conteúdo 

pode ser inovada, mesmo contra os rigores formais da lei.   

A equidade procura alcançar o que seja rigorosamente justo, pois a generalidade da 

lei pode tornar a lei insuficiente. A equidade procura adaptar a norma jurídica às 

circunstâncias e ao caso específico, a fim de harmonizar o formal ao interesse maior, ao 

conteúdo de justiça, para corrigir os desvios na aplicação da lei 291. Considerar a equidade 

em direito internacional reporta-se a ARISTÓTELES, em que o equitativo é superior292. A 

natureza do equitativo é uma correção da lei abstrata quando ela é deficiente em razão de 

sua universalidade293.  

A influência do pensamento político grego sobre o Direito Internacional está ligada 

ao direito romano, que se transformou de um direito da Cidade-Estado em um 

ordenamento muito mais vasto, adequado às necessidades universais do império romano 

com alto grau de civilização. A capacidade de expansão e de adaptação consegue romper o 

formalismo arcaico do direito primitivo para reconhecer, ao lado do jus civile, um 

elemento mais liberal e progressivo: o jus gentium294. O sistema grego da confederação ou 

                                                           
288 MARTENS, Georg-Friedrich. Précis du droit des gens moderne de L’Europe. Paris: Guillaumin et cie, 

1858.  
289 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Abril Cultural, 1973, especialmente o capítulo X, do 

Livro V, p. 245-436.  
290 Com respeito à igualdade de direitos de cada um, que independe da lei positiva, mas de um sentimento do 

que se considera justo, tendo em vista as causas e as intenções, do verbete equidade , Dicionário Houaiss 

da Língua Portuguesa, 2001, p. 1183.  
291 CASELLA, Paulo Borba. Direito Internacional no Tempo Antigo. São Paulo: Atlas, 2012, p. 297.  
292 O equitativo é justo, porém não o legalmente justo, e sim uma correção da justiça legal. A razão disso é 

que toda lei é universal, mas a respeito de certas coisas não é possível fazer uma afirmação universal que 

seja correta. ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco, Livro V, especialmente o capítulo X.  
293 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Apud CASELLA, Paulo Borba. Direito Internacional no Tempo 

Antigo. São Paulo: Atlas, 2012, p. 298.  
294 BRIERLY, James Leslie. Règles générales du droit de la paix. Recueil des cours de l Académie de Droit 

International de la Haye, vol.  58, 1936-IV, p. 79 e seguintes.  
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da liga, assim como a prática dos tratados, imitada dos Impérios orientais, foi estendido a 

Roma295. 

A evolução fundada em razões práticas foi ampliada na República Romana pela 

concepção filosófica do direito natural, princípios derivados da própria natureza racional e 

social do homem. Com o correr do tempo, o jus gentium, o elemento progressivo novo 

que o gênio prático dos romanos acrescentara ao seu direito vigente, e o jus naturale, o 

direito ideal conforme a razão, vieram a ser considerados geralmente sinônimos 296. 

OPPENHEIM enumera sete fatores que antes de GROTIUS preparam os princípios 

do Direito Internacional: I) os jurisconsultos, que reavivaram o interesse pelo Direito 

romano, fornecendo às relações externas analogias deduzidas do direito privado, e os 

canonistas com seus preceitos morais e eclesiásticos; II) a coleção de códigos marítimos 

que, do oitavo século em diante, passaram a regular o comércio marítimo, e que, por sua 

vez, alimentaram a controvérsia sobre a liberdade dos mares; III) as ligas das cidades 

comerciais para a proteção do seu tráfico e de seus cidadãos; IV) o costume de enviar e 

receber delegações permanentes; V) o costume de recrutar exércitos, iniciado no século 

XV, e que mudou os métodos de guerra; VI) a Renascença, que reviveu o interesse pela 

antiguidade, pelos ideais filosóficos e estéticos dos gregos, e a Reforma, que estimulou a 

influência espiritual da religião cristã297; VII) os numerosos planos de paz universal298.  

Assim, o período de surgimento, afirmação e preponderância do Direito 

Internacional Clássico corresponde a um cenário internacional que coincide com o 

aparecimento dos Estados constitucionais modernos e a preocupação com a imposição da 

                                                           
295 No século V a.C., constituiu-se uma Liga Latina com base num verdadeiro tratado, concluído, em 

condições de igualdade, entre Roma e as cidades do Lácio. Outro tratado igualitário (foedus aequum) foi 

concluído, cerca de 306 a.C., entre Toma e Cartago, com o fim de preservar a paz por meio de troca de zonas 

de influência, de concessões mútuas e de promessas recíprocas de proteção dos respectivos naturais. Roma 

manteve, pois, efetivas relações internacionais com o mundo exterior e desse fato podemos concluir que a 

comunidade jurídica dos Gregos e dos Orientais englobou também os Romanos . DINH, Nguyen Quoc; 

DAILLIER, Patrick. PELLET, Alain. Direito Internacional Público. 2ª edição. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2003, p. 47.  
296 BRIERLY. J. L. Direito Internacional. Tradução de M. R. Crucho de Almeida, da 6ª edição inglesa, 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1965, p. 17.  
297 O Renascimento fortaleceu o espírito do Cristianismo que sustentava que seus princípios éticos e de 

Justiça deveriam ser observados no âmbito interno e na esfera internacional. A Reforma encerra um longo 

período de dominação absoluta e exclusiva do Papa sobre o mundo cristão chamado civilizado, o que 

provoca as guerras de religião, que transformam a vida internacional até então . RUSSOMANO, Gilda 

Maciel Corrêa Meyer. Direito Internacional Público, vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1989, P. 65.  
298 O aperfeiçoamento de planos políticos, no século XIV tinha como um dos objetivos estabelecer a paz 

perpétua. Destaca-se o trabalho de PIERRE DUBOIS, que propôs na França em 1305 uma aliança ampla 

entre todas as potências cristãs, com a nobre finalidade de manter a paz. OPPENHEIM, L. International Law: 

a treatise. Vol. 1, 7ª ed. London: Longman, 1952, p. 79-83.   
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soberania Estatal299. Contudo, as ideias políticas, jurídicas e filosóficas desse período 

influenciam o pensamento contemporâneo do Direito Internacional300 e, por conseguinte, o 

princípio da igualdade jurídica dos Estados. Pode-se afirmar que foi nesse período que o 

Direito Internacional começa a ganhar algum contorno normativo, que seria posteriormente 

reconhecido e aperfeiçoado pela sociedade internacional de Estados.  

 

 

2.3 – PERSPECTIVA HISTÓRICA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE  

 

 

Depois da formação da sociedade internacional clássica com o marco dos Tratados 

de Westfália, o princípio da igualdade de Estados se desenvolveu. Com o declínio da 

autoridade do Sacro-Império Romano Germânico e do caos resultante das Guerras 

religiosas, emergem uma primeira noção de Estados independentes sem a autoridade de um 

sobre o outro, iguais do ponto de vista formal. Entre Estados diferentes não havia muitas 

relações entre eles, com exceção da relação de igualdade301.  

Ao afirmar a independência contra a supremacia do Papa e do Imperador do Sacro 

Império Romano-Germânico, os Estados soberanos não foram capazes de negar para os 

que estavam na mesma posição, a soberania e a independência que eles reivindicaram para 

si. Entre os Estados independentes e soberanos, livres de qualquer inferioridade que havia 

anteriormente, não poderia existir relações de qualquer superioridade ou de subordinação 

                                                           
299 BOBBIO sobre o princípio da soberania afirma que o conceito político jurídico possibilita ao Estado 

moderno, mediante sua lógica absolutista interna, impor-se à organização medieval do poder, baseada, por 

um lado, nas categorias e nos Estados, e, por outro, nas duas grandes coordenadas universalistas, 

representadas pelo papado e pelo império: isso ocorre em decorrência de uma notável necessidade de 

unificação e concentração de poder, cuja finalidade seria reunir numa única instância o monopólio da força 

num determinado território e sobre uma determinada população e, com isso realizar no Estado a máxima 

unidade e coesão política . BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário 

de Política. Volumes 1 e 2, 13ª ed. Brasília: Editora UnB, 2010, p. 1179-1181.  
300 MENEZES, Wagner. Ordem Global e transnormatividade. Ijuí: Editora Unijuí, 2005, p. 36-38. Em tom 

de crítica, o autor menciona que o Direito Internacional Clássico, ainda estudado nas escolas e faculdade, é 

um Direito evidentemente fruto de uma outra realidade internacional, conservador, pouco dinâmico e 

previsível, com regras que só seriam colocadas em prática após aceitação formal dos Estados e ampla 

negociação, consolidando o conceito do Direito Internacional como aquele que regula as relações no plano 

internacional entre Estados soberanos e organizações internacionais , p. 38.   
301 Among different independent States which dared to call themselves sovereign, there could be no 

relationship except that of equality . ANAND, R. P. Sovereign equality of states in international Law. 

Recueil des cours de l Académie de Droit International de la Haye, 1986-II, v. 197, p. 52.  
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entre eles. A igualdade dos Estados foi a consequência natural e necessária da sua 

soberania e independência. 

Assim, o princípio da igualdade perante a lei era proclamado entre os Estados antes 

de ter sido admitido pelas leis internas em relação ao indivíduo, e numa altura em que o 

triunfo do absolutismo não incentivava os Estados a conceder aos seus súditos a liberdade 

e a igualdade que eles afirmaram pra si302. 

O princípio da igualdade é considerado como um direito inalienável e primordial, e 

como direito fundamental, é uma fonte rica de conflitos. Os direitos fundamentais são 

aqueles que possuem o caráter primordial e inalienável, como o direito à igualdade entre 

Estados e o direito à independência, que tradicionalmente decorre do reconhecimento por 

outros Estados.  Ambos, a igualdade e independência, são deduções lógicas do direito à 

existência do Estado303.  

É bastante controverso se GROTIUS declarou ou não explicitamente o princípio da 

igualdade entre Estados, mas deixa o tema implícito em seu sistema de relações entre os 

Estados304. Para MACEDO, o princípio da igualdade entre os Estados não aparece nos 

primeiros fundadores do Direito Internacional, os escolásticos espanhóis e GROTIUS, por 

mais que esses autores defendessem uma igualdade de todos os homens perante Deus, não 

aceitavam, de todo, a ideia da igualdade jurídica 305. 

DICKINSON é bem explícito no sentido de que apesar da tradição difundida de 

que o princípio da igualdade ter sido formulado por GROTIUS, ele nunca aplicou a teoria 

da igualdade natural para a sociedade de Estados, exceto em alguns casos particulares e 

para fins limitados. A ideia de um princípio geral de igualdade de Estados nunca foi 

desenvolvida no sistema de GROTIUS, nem implicitamente306.  

  

 

                                                           
302 DUPUIS, Charles. Le droit des gens et les rapports es grandes puissances avec les autres états avant le 

pacte de la Société des nations. Paris: Plon-Nourrit et cie, 1921, p. 21-22.  
303 GIDEL, Gilbert. Droit et Devoirs des Nations: la théorie classique des droits fondamentaux des États. 

Recueil des cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol. 10, 1925-V, p. 543. 
304 ANAND, R. P. Sovereign equality of states in international Law. Recueil des cours de l Académie de 

Droit International de la Haye, v. 197, 1986-II, p. 53.  
305 MACEDO, Paulo Emílio Vauthier Borges de. O nascimento do Direito Internacional. São Leopoldo, RS: 

Editora Unisinos, 2009.  
306 « Grotius never applied the theory of natural equality to the society of separate states, except in certain 

particular instances and for a limited purpose. The idea of a general principle of state equality was never 

developed by him, either expresly, or by necessary implication. He did not base his system upon any such 
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2.3.1 – As origens do Direito Internacional em VITÓRIA e em SUAREZ 

  

 VITÓRIA procurou atualizar SANTO TOMÁS, em que o poder é natural e provém 

de Deus, que o distribui para todos os povos, não somente aos cristãos. Os índios também 

podem exercer soberania e se encontravam em domínio pacífico de suas coisas públicas e 

privadas307. Logo, salvo outro óbice em contrário, devem ser considerados verdadeiros 

senhores e, nessas circunstâncias, não se pode despojá-los de suas posses308. Para 

VITÓRIA, se a autoridade se revela natural e se todos os povos, mesmo os infiéis, podem 

possuir títulos válidos de domínio, então, essa unidade passa a se tornar de ordem política 

também. Um evento político pode afetar a todos os Estados. Como cada república é uma 

parte de todo o mundo e, sobretudo uma província cristã parte de uma república, se a 

guerra fosse útil a uma província ou a uma república, mas fosse prejudicial ao mundo ou à 

cristandade, então a guerra seria injusta 309. 

SUAREZ, expressa a força do seu pensamento no jusnaturalismo, uma vez que o 

Direito encontra-se longe do mundo dos fatos, sua lei natural não se origina de uma 

emoção ou de uma outra realidade causal310. Além disso, a sua concepção de 

jusnaturalismo resolve um problema que seus sucessores não irão conseguir: ajustar a lei 

natural à História, sem macular a sua invariabilidade .  Torna-se possível para SUAREZ a 

convivência conciliatória entre os mais diferentes povos, mesmo os mais diferentes, o 

                                                                                                                                                                                

postulate », DICKINSON, Edwin de Witt. The Equality of States in International Law. Cambridge: Harvard 

University Press, 1920, p. 34.  
307 CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do Direito Internacional Pós-moderno. São Paulo: Quartier Latin, 

2008. Em direito internacional e duração , CASELLA observa que somente no início da era moderna, com 

VITÓRIA surge, com suas características específicas, o que viria a ser chamado direito das gentes: quod vero 

naturalis ratio inter omnes gentes constituit, vocatur jus gentium. Esta foi a inovação: o sentido no qual foi 

utilizado o termo gentes, no lugar de homines, como nar edação original romana – dessa forma, enfatizando a 

dimensão social, o alcance das coletividades humanas e de povos, como das relações entre estes! , p. 453.  
308 VITÓRIA consagrou a noção moderna de direito das gentes como o direito que rege as relações entre as 

comunidades políticas (jus inter gentes). BARTHÉLEMY, J. François de Vitoria, p. 1-36. In. PILLET, A. 

Les fondateurs du droit international: leus uvres, leurs doctrines. Avec une introduction de A. Pillet. Paris: 

V. Giard & E. Brière, 1904, p. 7. Também SCOTT, James Brown. The Spanish Conception of International 

Law and of sanctions. Washington: Carnegie endowment for international peace, 1934. No sentido de que 

Victoria was one of the few elect who could see wrong in his own country, and who was possessed of the 

courage to state and denounce it boldly and in unmistakable terms, when the so-called prudent would have 

maintained a discreet silence. Had he been merely discreet instead of courageous, had he skept silence where 

others feared to speak, he would not be looked upon today as the founder of the modern law of nations , p. 6. 
309 MACEDO, Paulo Emílio Vauthier Borges de. O direito das gentes: Entre o direito natural e o direito 

positivo, p. 209-228 in DIREITO, Carlos Alberto Menezes. TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. 

PEREIRA, Antônio Celso Alves (orgs.). Novas perspectivas do direito internacional contemporâneo: 

estudos em homenagem ao Professor Celso D. Albuquerque Mello. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, citação de 

De Potesta civili, 13, p. 168, pelo autor, p. 221.  
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jusnaturalismo constrange a todos e, por conseguinte, possibilita o diálogo311. Para 

CASELLA, o fundamento do Direito das gentes, como o conjunto das normas que regem 

as relações entre os Estados, é o gênero humano. O jus gentium está baseado na existência 

de espécie de sociedade entre os Estados312.  

 

 

2.3.2 – A ideia da igualdade em PUFENDORF 

 

O argumento de PUFENDORF foi simples: todos as pessoas em um estado de 

natureza são iguais; as pessoas de Direito Internacional estão em um estado de natureza; 

portanto também são iguais . Sem esclarecer quaisquer outras implicações da doutrina, a 

maioria dos publicistas conhecidos dos séculos XVIII e XIX, seguindo PUFENDORF e 

VATTEL, reafirmam a igualdade dos Estados313. 

PUFENDORF como jurista proporcionou contribuições importantes para o estudo 

do Direito à luz das realidades políticas criadas após a Guerra dos Trinta Anos, em 1648. 

Quando jovem estudante de Ética e Política, PUFENDORF ficou impressionado com a 

teoria de Direito Natural de GROTIUS314. Como um fiel Luterano por toda a vida, sua 

                                                                                                                                                                                
310 ROLLAND, M. L. Suarez, p. 95-122. . In. PILLET, A. Les fondateurs du droit international: leus uvres, 

leurs doctrines. Avec une introduction de A. Pillet. Paris: V. Giard & E. Brière, 1904.  
311 MACEDO, Paulo Emílio Vauthier Borges de. O nascimento do direito internacional. São Leopoldo, RS: 

Editora Unisinos, 2009, p. 146.  Segundo o autor, « é no seu jusnaturalismo que Suárez revela toda a força de 

seu penamento. O Direito encontra-se longe do mundo dos fatos; a sua lei natural não se origina de uma 

emoção ou de uma outra realidade causal. Além disso e sobretudo, a sua concepção de jusnaturalismo resolve 

um problema que seus sucessores não se origina de uma emoção ou de uma outra realidade causal .  
312 CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do Direito Internacional Pós-moderno. São Paulo: Quartier Latin, 

2008. « O fundamento e a razão de ser desse direito, segundo SUAREZ, é este: o gênero humano, embora 

dividido em grande número de reinos e de impérios, tem, contudo, certa unidade, não somente 

especificamente pelo gênero, mas, igualmente, de natureza quase-política e moral. A Comunidade política, 

por perfeita que possa ser, não pode, com efeito, bastar-se a si mesma, tem necessidade de estabelecer 

relações com as demais, e desse modo, determinadas normas jurídicas foram sendo introduzidas. No segundo 

sentido, jus gentium é o conjunto das normas admitidas pela quase totalidade dos estados. Essas foram como 

tal adotadas, não mediante relações mútuas, mas em razão da conveniência particular de cada estado , p. 585, 

nota de rodapé 1622.  
313 ANAND, R. P. Sovereign equality of states in international Law. Recueil des cours de l Académie de 

Droit International de la Haye, v. 197, 1986-II, p. 53.  
314 PUFENDORF foi professor de Direito Natural da Universidade de Heidelberg em 1660. Em 1670, aceita 

uma cátedra de Direito Natural e das Gentes na Universidade de Lund, na Faculdade de Direito, oferecida 

pelo Rei Carlos XI da Suécia. Em 1672, termina sua obra mais ampla sobre o Direito Natural: De jure 

naturae et gentium libri octo, um ano depois publica um resumo da obra De Officio hominis et civitis legem 

naturalem libri duo. Em 1677, publica Specimen contraversiarum circa iu naturale ipsi nuper notarum, na 

qual inclui interessante texto de introdução De origine et progressu disciplinae juris naturalis. Neste ano 

terminou de escrever um de seus textos mais importantes: Eris Scandica, qua adversus libros de jure naturali 

et gentium objecta diluuntur, PUFENDORF, Samuel. De los deberes del hombre y del ciudadano según la 

ley natural, em dos libros – De officio hominis et civis, juxta legem naturalem libro duo. Estudio preliminar 
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preocupação era harmonizar as ideias do pensamento político iluminista, recém 

desenvolvidas com a teologia cristã315.  

Uma das principais críticas de PUFENDORF ao direito foi a ênfase na 

sociabilidade da humanidade como fundamento do Direito Natural. Qualquer homem deve, 

na medida em que possa, escreveu, cultivar e manter frente aos outros uma sociabilidade 

pacífica, consistente com sua característica natural e a finalidade da humanidade em geral. 

A sociabilidade, no entanto, está ameaçada pela característica decaída da condição 

humana. O que teria sido a vida dos homens se não houvesse a lei para os conciliar , 

pergunta o autor, uma matilha de lobos, leões e cães lutando até o fim . Por isso, Deus, o 

divino legislador, instituiu as leis para ordenar a vida social do homem. Assim como a vida 

dos homens sem a sociedade seria semelhante à vida das feras, da mesma forma, a lei da 

natureza se baseia, principalmente, no princípio da preservação da vida social entre os 

homens 316. 

PUFENDORF se insere na tradição da doutrina do direito natural, iniciada por 

SUAREZ e por VITÓRIA317. Alinha-se com GROTIUS na fundamentação do Direito 

Internacional baseado na razão e no que se convenciona denominar de doutrina do direito 

das gentes com base no direito natural318. Acentua o processo que se poderia chamar de 

secularização  do Direito Internacional, encetado por GROTIUS, afastando ainda mais os 

laços que ligavam os primórdios do direito internacional à tradição escolástica319.  

PUFENDORF pode ser considerado um dos fundadores da chamada escola 

jusnaturalista, negou à prática dos Estados qualquer força vinculativa, baseando o seu 

                                                                                                                                                                                

de Salvador Rus Rufino, Traducción y notas de María Asunción Sánchez Manzano, Salvador Rus Rufino. 

Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002, em especial Sinopsis biográfica de Samuel 

Pufendorf, p. XIII a XVI. 
315 RIBEIRO, Jeancezar Ditzz de Souza. O princípio da Igualdade nos fundadores do Direito Internacional: a 

contribuição de Samuel Pufendorf, p. 106-118. In. MENEZES, Wagner (org.). Direito Internacional Clássico 

e seu fundamento. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2014.  
316 PUFENDORF, Samuel. De los deberes del hombre y del ciudadano según la ley natural, em dos libros – 

De officio hominis et civis, juxta legem naturalem libro duo. Estudio preliminar de Salvador Rus Rufino, 

Traducción y notas de María Asunción Sánchez Manzano, Salvador Rus Rufino. Madrid: Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, 2002, p. 17 e seguintes.  
317 MACEDO, Paulo Emílio Vauthier Borges de. O direito das gentes: Entre o direito natural e o direito 

positivo, p. 209-228 in DIREITO, Carlos Alberto Menezes. TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. 

PEREIRA, Antônio Celso Alves (orgs.). Novas perspectivas do direito internacional contemporâneo: 

estudos em homenagem ao Professor Celso D. Albuquerque Mello. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 
318 TRUYOL y SERRA. Histoire du droit international public. Paris: Economica, 1995, p. 86-88.  
319 CASELLA, Paulo Borba. ACCIOLY, H.; SILVA, G. E. Nascimento e. Manual de Direito Internacional 

Público. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 67  
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sistema inteiramente no direito natural, considerado em uma norma racional que guiava os 

homens em todos os momentos, estivessem eles organizados em comunidades políticas320. 

O primeiro conceito que lhe valeu considerável crítica é o de que nenhuma ação 

humana é, em si mesma, intrinsecamente boa ou má e terá que ser avaliada em seu 

contexto – as ações não teriam qualidades morais inerentes, como têm características 

físicas que as constituem –, mas antes, qualidades morais atribuídas, em decorrência da 

aplicação de regras e parâmetros escolhidos por determinado grupo social321.  

O segundo conceito básico foi o de que todo o direito natural pode ser interpretado 

como meio para buscar a conservação da sociedade. O autor conserva a distinção entre 

direito natural e direito voluntário, e reafirma a necessidade de subordinação deste último 

ao primeiro, na linha de GROTIUS. Pode-se criticar PUFENDORF por atribuir lugar quiçá 

excessivo ao direito natural, identificado como o conjunto do direito das gentes, decorrente 

dos ditames da recta ratio, em detrimento do direito positivo322.  

Assim, deve-se a GROTIUS a exposição mais completa da teoria do direito natural 

que conduz ao seu apogeu, sendo PUFENDORF, com a publicação em 1672 da obra Do 

Direito Natural e das Gentes, o continuador mais fiel, pois retoma, nos mesmos termos, a 

distinção grociana entre direito natural e direito voluntário, reafirmando a necessidade da 

subordinação do segundo ao primeiro, e concedendo a primazia ao direito natural 323. 

Procura-se limitar a soberania do Estado ao Direito Natural, o que permite uma 

proposta de unificação das regras fragmentárias nascidas da prática e colocadas sobre uma 

perspectiva histórica. Nota-se que a sistematização do Direito Internacional implementada 

por PUFENDORF representa uma tentativa de substituição do poder universal, 

desaparecido com o papado e com o Sacro-Império Romano Germânico, para uma espécie 

de legalidade com base no Direito Natural que se impõe aos Estados.  

                                                           
320 BRIERLY, J. L. The Law of Nations, 6ª ed., Oxford: Oxford University Press, 1963, p. 34-35.  
321 AVRIL, P. Les idées de Pufendorf sur le Droit de la Nature et le Droit des Gens, p. 337-374. In. PILLET, 

A.; Les Fondateurs du Droit International: leurs oeuvres, leurs doctrines. Paris: V. Giard & E. Brière, 1904.   
322 VERDROSS, Alfred. Le fondement du droit international. Recueil des Cours de l Académie de Droit 

International de la Haye, vol.16, 1927-I, p. 247-323. O autor afirma, no entanto, que no final do século 

XVIII, ocorreu uma mudança radical na ciência do Direito Internacional, principalmente pela doutrina do 

positivismo absoluto que nega a lei natural como base do direito positivo das nações, porque nega o próprio 

direito natural. Esta teoria é uma reação contra os excessos do direito natural de GROTIUS, representada por 

S. Pufendorf e seus sucessores, que acreditaram que é possível deduzir todas as normas da lei das normas de 

direito natural, p. 257.  
323 PELLET, Alain; DAILLIER; Patrick; DINH, Nguyen Quoc. Direito Internacional Público, 2ª ed. 

Tradução de Vítor Marques Coelho. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, p. 56- 58. 
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PUFENDORF foi bastante influenciado pela Paz de Westfália, por isso constrói um 

pensamento compreensivo para a política e a moral da Europa moderna, baseados sempre 

nos princípios universais do Direito Natural. Tem uma posição diferenciada da visão 

escolástica do Direito Natural, a partir da diversidade, da tolerância e do desenvolvimento 

de outras confissões religiosas, por isso é considerado um racional. 

A obra de PUFENDORF foi escrita no contexto da implementação da Paz de 

Westfália e do enfraquecimento do Sacro Império Romano-Germânico. PUFENDOF 

criticava a fragmentação do Estado germânico e a administração anacrônica dos Estados 

alemães, atentado que uma confederação para os Estados germânicos seria uma melhor 

opção324. 

No que se refere aos Direitos Naturais e aos Deveres da Humanidade, 

PUFENDORF nega a ideia de sociedade de HOBBES, caótica, um abandono, uma 

situação anterior ao Direito, por conta do caos da natureza, numa Guerra de todos contra 

todos. O estado natural é o de paz. O vínculo entre o Direito Natural e a teologia moral é a 

vinculação do ser superior de Deus. Os princípios do direito se extraíam do Direito 

Natural, nasce da teologia natural, na qual existe uma situação inicial de paz, mas o contato 

entre os Estados os conflitos acabam ocorrendo. PUFENDORF ressalta que todos os 

homens, independente da vinculação na teologia moral, possuem uma congregação de 

racionalidade, uma construção que exprime o somatório da racionalidade dos indivíduos. 

Não existe uma racionalidade puramente estatal, apenas aquela advinda da conjugação de 

interesses dos indivíduos325.  

Outra questão marcante em suas obras é o valor que o autor atribui à cristandade. A 

vinculação universal, ligada à cristandade, acaba perdendo força, pois o poder religioso 

estava em decadência quanto à sua aceitação pelos Estados. PUFENDORF tem a pretensão 

de que a sua obra seja ampla, tendo o cristianismo como elemento, um aspecto que 

transcendente, que cria o direito, a racionalidade e o homem. A conceituação deveria se 

                                                           
324 BOBBITT, Philip. A Guerra e a Paz na História Moderna. O impacto dos Grandes Conflitos e da política 

da formação das nações. Tradução de Cristiana Serra. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2003, p. 493-494.  
325 AVRIL, P. Les idées de Pufendorf sur le Droit de la Nature et le Droit des Gens, p. 337-374. In. PILLET, 

A.; Les Fondateurs du Droit International: leurs oeuvres, leurs doctrines. Paris: V. Giard & E. Brière, 1904. 

Dentre as obras de PUFENDORF, com especial interesse para o Direito Internacional, cumpre lembrar 

Elementorum jurisprudentiae universalis libri duo (1660), mas a sua obra principal é De jure naturae et 

gentium (1672), em que afirma a sujeição do legislador à mais alta lei da natureza humana e da razão. 
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provar válida na realidade, na medida em que a consequência da paz de Westfália 

significasse o fortalecimento dos Estados326. 

O conteúdo e os temas próprios do Direito Natural, para PUFENDORF, se 

organizam sobre seis pontos básicos e irrenunciáveis. Primeiro, o Direito Natural tem 

como fim assentar os princípios universais que fundamentam os deveres comuns a todos os 

homens em qualquer tempo e lugar. Segundo, as leis naturais são demonstradas, se 

conhecem e se compreendem mediante o uso da razão natural do homem, sem nenhuma 

ajuda. Terceiro, o Direito Natural se descobre, metodologicamente, mediante a razão 

humana, não é necessária nenhuma instância supranatural ou ajuda mais alta de outras 

forças, somente as do homem. Quarto, o fim e o ânimo do Direito natural é conduzir, 

educar e conseguir que o homem seja um membro útil para a sociedade em que vive, não 

um elemento passivo, senão um instrumento ativo para realizar os fins que a sociedade 

propõe ou os fins do próprio homem. Quinto, o Direito Natural serve para julgar a maior 

parte das ações externas dos homens, sobre todas as que pertencem ao foro interno e à sua 

consciência. Sexto, o Direito Natural tem em conta a natureza corrompida do homem, sem 

esta limitação seria impossível admitir que o homem vivesse em sociedade com outros em 

paz327.  

PUFENDORF é um autor humanista, com a racionalidade baseada na razão 

humana. Ele demonstra a base da racionalidade humana para o Direito Internacional e 

reconhece a paz como fundamento essencial para a humanidade. Em Direitos e Deveres do 

Cidadão Civil, na expressão de uma racionalidade coletiva, demonstra algumas percepções 

além das ideias de GROTIUS. Existe um direito que é baseado no conjunto de percepção 

da racionalidade humana. Acredita PUFENDORF que é possível deduzir todas as normas 

do Direito Internacional do direito natural328.  

                                                           
326 LACHS, Manfred. Teachings and teaching of international law, Recueil des Cours de l Académie de 

Droit International de La Haye, vol. 151, 1976-III,  p. 161-252. Segundo o autor, « Pufendorf did much to 

continue the work of Grotius but leaned towards the development of principles of natural law rather than the 

positivistic element of the latter’s teachings. It must at any rate have been clear to him that Grotius had so 

thoroughly developed the positive rules of conduct of States that the greatest need was to consolidate the 

underpinning of natural law and harmonize it with the secular philosophy of the new Enlightenment. Indeed 

Pufendord is a true representative of his age in his determination to liberate law from theology and foud it 

upon reason », p. 193-194.  
327 PUFENDORF, Samuel. Of the law of nature and nations : eight books. Written in Latin by the Baron 

Pufendorf ; done into English by Basil Kennet ; to which are added all the large notes of Mr. Barbeyrac, 

tranflated from the beft edition, together with large tables to the whole. Clark, NJ : Lawbook Exchange, 

2010.RUFINO, Salvador Rus. Prefácio à obra espanhola, p. XVLI e XVLII. 
328 VERDROSS, Alfred. Le fondement du droit international. Recueil des Cours de l Académie de Droit 

International de la Haye, vol.16, 1927-I, p. 257.  
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Na concepção do jus gentium de HUGO GROTIUS, autor da obra célebre obra De 

Jure Belli ac Pacis, de 1625, o Estado não é um fim em si mesmo, mas um meio para 

assegurar o ordenamento social e aperfeiçoar a sociedade comum que abarca toda a 

humanidade329. As relações internacionais encontram-se sujeitas às normas jurídicas, e não 

à razão de Estado , a qual é incompatível com a própria existência da comunidade 

internacional, que não pode prescindir do Direito. PUFENDORF, herdeiro intelectual de 

GROTIUS, ao seu turno, sustentou a sujeição do legislador à lei da razão330. 

Para o autor, o fundamento do Direito Internacional é completamente oposto à 

lógica voluntarista Estatal e não se pode visualizar a humanidade como sujeito do Direito a 

partir da ótica do Estado. O que se impõe é reconhecer os limites do Estado a partir da 

ótica da humanidade331. 

Desde a obra clássica de GROTIUS, que influencia diretamente PUFENDORF, e 

uma influente corrente do pensamento jusinternacionalista, o Direito Internacional é 

concebido como um ordenamento jurídico dotado de valor próprio ou intrínseco, e por 

tanto superior a um direito simplesmente voluntário , porque deriva sua autoridade de 

certos princípios da razão sã (est dictatum rectae rationis). Não é função do jurista 

simplesmente tomar nota da prática dos Estados, mas sim dizer qual é o Direito332. 

PUFENDORF se insere na tradição da doutrina do direito natural, iniciada por 

SUAREZ e por VITÓRIA. Alinha-se com GROTIUS na fundamentação do Direito 

Internacional baseado na razão e no que se convenciona denominar de doutrina do direito 

das gentes com base no direito natural333. Acentua o processo que se poderia chamar de 

                                                           
329 Nesse sentido, MACEDO, Paulo Emílio Vauthier Borges de. O nascimento do direito internacional. São 

Leopoldo, RS: Editora Unisinos, 2009. Em síntese, Grócio, portanto, insere-se numa tradição milenar e 

cristã, em seu nascedouro, para limitar o papel da violência na solução de conflitos entre os povos, num 

mundo ainda longe do ideal, de moralidade imperfeita , p. 360, continua o autor que a sociedade mundial de 

Grócio coincide, pois, com a própria humanidade: não consiste numa associação de Estados independentes, 

mas de povos, seres humanos , p. 361.  
330 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. O Direito Internacional em um mundo em transformação 

(Ensaios 1976-2001), Rio de Janeiro: Renovar, 2002, Ensaio 24 – Os rumos do Direito Internacional 

contemporâneo: de um jus inter gentes a um novo jus gentium no século XXI (2001), p.1079-1080. 
331 ACCIOLY, Hildebrando. Tratado de Direito Internacional Público, 2ª ed., Vol. I, Saraiva, São Paulo, 

1957, p. 13. Também, REEVES, Jesse S. La communauté internationale Public. Recueil des Cours de 

l Académie de Droit International de la Haye, vol. 3, 1924-II, p. 1-93, no qual faz referência que o Direito 

das Gentes, se referindo a obra de GROTIUS e de PUFENDORF, em primeiro lugar, se preocupa com o 

interesse da humanidade, p. 25 e seguintes.  
332 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. O Direito Internacional em um mundo em transformação 

(Ensaios 1976-2001), Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 1109.  
333 TRUYOL y SERRA, Antonio.  Histoire du droit international public. Paris: Economica, 1995, p. 86-88. 

Também do mesmo autor. Théorie du Droit International Public – Cours Général. Recueil des Cours de 

l Académie de Droit International de la Haye, vol. 173, 1981-IV, p. 9-44. PUFENDORF admite que o 
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secularização  do Direito Internacional, encetado por GROTIUS, afastando ainda mais os 

laços que ligavam os primórdios do Direito Internacional à tradição escolástica334. 

 

 

2.3.3 – A visão pragmática do Direito Internacional em BYNKERSHOEK 

 

 BYNKERSHOEK possui uma perspectiva pragmática e concreta do direito que 

regula o exercício das relações entre os Estados335. O Direito Internacional é um direito 

inter-estatal, fundamentado nos costumes que observa no seu tempo336, como também no 

direito romano mais do que no direito natural. Invoca os ditames da justa razão como 

fonte, mas esta surge como princípio quando falta ou seja incerto o costume, e vincula-se 

basicamente ao direito romano 337. Além da cristalização do raciocínio a respeito do mar 

territorial338, também considera que o oceano não pode cair sobre o domínio soberano de 

nenhum Estado, pois não pode ser apropriado339. 

Em relação ao princípio da igualdade, talvez a contribuição mais importante de 

BYNKERSHOEK tenha sido a regulamentação da imunidade dos agentes diplomáticos e 

                                                                                                                                                                                

direito internacional é a lei natural, uma vez que rege as relações entre os Estados. Mas a distinção que 

estabelece entre direito e moral reduz o droit des gens, como Hobbes, a uma moral. Os Estados vivem no 

estado de natureza e se submetem exclusivamente ao direito deles mesmos , p. 297.   
334 Francisco de VITÓRIA e Francisco SUAREZ seriam pré-grocianos , no sentido de precursores e 

responsáveis pelo surgimento de nova orientação, apontando o caminho para os autores futuros, no que se 

viria a consolidar como direito internacional propriamente dito, a partir de GRÓCIO, e demais 

contemporâneos e pósteros deste. Tiveram papel, e este não foi pequeno, com a aplicação da tradição 

escolásticas ao novo contexto do tempo . CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do Direito Internacional 

Pós-Moderno. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 671  
335 DELPECH, J. Bynkershoek, p. 385-446. In. PILLET, A.; Les Fondateurs du Droit International: leurs 

oeuvres, leurs doctrines. Paris: V. Giard & E. Brière, 1904. 
336 TRUYOL y SERRA, Antonio. Historia del derecho internacional público. Versión española de Paloma 

García Picazo. Madrid: Tecnos, 1998.  
337 ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e; CASELLA, Paulo Borba. Manual de 

Direito Internacional Público, 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 68-70. Além da extensão do mar 

territorial foram igualmente consolidados conceitos como os de zona econômica exclusiva e de plataforma 

continental, p. 69. 
338 BYNKERSHOEK, Cornelis van. De dominio maris dissertatio. A photographic reproduction of the 

second edition with an English translation by Ralph van Deman Magoffin, and na introduction by Hames 

Breon Scott. New York: University Press, 1923.  
339 Para MELLO, CELSO D. de Albuquerque, Cornelio van Bynkershoek (1673-1743) é o iniciador da 

escola positivista no Direito Internacional, abandonando a noção de direito natural de GROTIUS para admitir 

apenas o direito positivo. O grande mérito desse jurista holandês foi a fixação da largura do mar territorial 

(de domínio maris dissertatio, 1703), onde introduziu o aforismo potestatem terrae finiri ubi finitur armorum 

vir. No De foro legatorum (1721) estudou os privilégios e imunidades dos agentes diplomáticos. Publicou 

ainda quaestionum juris publici libri duo (1737) . Curso de Direito Internacional Público. 1º Volume, 15ª 

edição, Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 178.  
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dos soberanos340, sistematizada a partir de casos concretos341. A base da discussão das 

imunidades orientando os cônsules e foi objeto das codificações de Viena, na década de 

1960, do século XX.  

O princípio da imunidade decorre do princípio da igualdade soberana - uma 

contribuição da sistematização do autor para a expressão do princípio da igualdade na 

imunidade diplomática e consular342. Segundo a previsão da Convenção de Viena sobre 

Relações Diplomáticas de 1961, os privilégios e imunidades diplomáticas garantem a 

imunidade de jurisdição do Estado, em um sentido amplo, bem como de seus agentes 

diplomáticos. A mesma ideia vale para a Convenção de Viena sobre Relações Consulares 

de 1963343.  

  

 

2.3.4 – A ideia de igualdade em VATTEL  

 

Emer de VATTEL, em sua obra célebre Le Droit des Gens ou Principe de la loi 

naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, publicada 

em 1758344, se declara discípulo de WOLFF345 e se propõe a traduzir as abstrações do 

                                                           
340 BYNKERSHOEK, Cornelis van. De foro legatorum singularis. Leyden, 1721.  
341 TRUYOL y SERRA, Antonio. Historia del derecho internacional público. Versión española de Paloma 

García Picazo. Madrid: Tecnos, 1998. Como nos casos de imunidade civil e criminal dos soberanos e dos 

embaixadores.  
342 DELPECH, J. Bynkershoek, p. 385-446. In. PILLET, A.; Les Fondateurs du Droit International: leurs 

oeuvres, leurs doctrines. Paris: V. Giard & E. Brière, 1904, p. 401. Le de foro legatorum’ fur une ouvrage 

de circonstance, don’t BARBEYRAC dit qu’il est le seul avantage qui soit revenue au public à l’occasion 

d’un négoce, le plus ruineux qui ait jamais été inventé. Sa portée doctrinale est demeurée cependant trés 

grande .  
343 Observa-se, no entanto, que a origem histórica das imunidades está presente nos costumes internacionais, 

como lembra CASELLA. As imunidades diplomáticas, historicamente estabelecidas por costume, se 

firmaram, inicialmente, como normas de abstenção: o estado acreditado sofria, por efeito do costume, 

restrição ao exercício de sua competência em relação aos agentes diplomáticos, que se encontravam fora de 

qualquer obrigação (contrainte, constraint) por parte dos órgãos do estado , CASELLA, Paulo Borba. 

Fundamentos do Direito Internacional Pós-Moderno. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 788.  
344 VATTEL, Emer de. O Direito das Gentes. Prefácio e Tradução de Vicente Marotta Rangel. Brasília, DF: 

Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais (IPRI) e Ed. Universidade de Brasília, 2004. A obra Direito 

das Gentes estrutura-se em prefácio e preliminares nos quais os conceitos fundamentais são definidos. O 

Livro I - da nação considerada em si mesma, segundo o tradutor e prefaciador da obra brasileira Vicente 

Marotta RANGEL, corresponderia hoje ao direito constitucional. O Livro II - da nação considerada em suas 

relações com as outras, o que equivale às reflexões do tempo de paz; Livro III - da guerra e, o Livro IV - do 

restabelecimento da paz e direitos diplomáticos. Para V. MAROTTA RANGEL o tratado de VATTEL é 

uma das principais obras escritas no século XVIII. Diferentes dos antecessores, à medida que introduz 

separação mais nítida entre direito natural e direito positivo, entre moral e direito, contribuindo, de certo 

modo, para o fortalecimento do voluntarismo jurídico, que até hoje tem infelizmente persistido , p. LVI e 

LXII.  
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filósofo em proposições práticas à vida diplomática. Apresenta, além disso, ideias 

modernas de modo sistemático sobre os mais diversos assuntos do Direito346.  

A obra de VATTEL teve grande repercução na formação do costume internacional, 

uma vez que refletia o costume existente e inovava em matéria de tratados347, nos termos 

do direito e da política da época em que fora escrito, na afirmação histórica dos tratados de 

Westfália348. Como WOLFF, considerava o direito das nações uma ciência dos interesses 

dos Estados e defendia a existência de um direito natural e imutável, como também um 

direito voluntário, a partir dos atos do Estados, como os tratados e os costumes349.  

                                                                                                                                                                                
345 Christian WOLFF é considerado o mais célebre discípulo de LEIBNIZ. WOLFF demonstrou particular 

interesse pelo Direito das Nações. Em seus escritos seguiu HOBBES e SPINOZA, considerando a sociedade 

de Estados uma espécie de selva pré-social. WOLFF defende a ideia de que os Estados possuem interesses 

fundamentais derivados de suas obrigações para consigo mesmos – dentre as quais se incluiriam a 

autopreservação e o desenvolvimento de seus homens. A ideia de Civitas Maxima compõe-se de um corpo de 

normas derivadas da promoção do bem comum – que não consistem em regras morais, mas na fonte da nossa 

avaliação de todas as normas. Onde Grotius acreditava que o conteúdo do direito natural seria encontrado nas 

tradições legadas pelas práticas ocidentais, WOLFF entendia que as implicações lógicas do livre-arbítrio é 

que proporcionariam orientação, mostrando o que os Estados deveriam fazer a fim de levar a cabo de seus 

interesses – entre eles, um interesse comum compartilhado com outros Estados. A natureza criou uma 

sociedade de Estados cuja autopreservação também constitui um interesse de cada um de seus membros , p. 

504-505. BOBBITT, Philip. A Guerra e a Paz na História Moderna. O impacto dos Grandes Conflitos e da 

política da formação das nações. Tradução de Cristiana Serra. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2003, 

especialmente o cap. 20 – O Tratado de Utrecht.  Também em PILLET, A. Les fondateurs du droit 

international: leus uvres, leurs doctrines. Avec une introduction de A. Pillet. Paris: V. Giard & E. Brière, 

1904, p. 447-480. Especialmente, OLIVE, M. Louis. Wolff, p. 447-479.  
346 NUSSBAUM, Arthur. A Concise History of the Law of Nations. New York : Macmillan Co., 1954, p. 156.  
347 CLARO, Carolina de Abreu B. As Contribuições de Emer de Vattel para o Direito dos Tratados, p. 145-

164. In. MENEZES, Wagner (org.). Direito Internacional Clássico e seu Fundamento. Belo Horizonte: 

Arraes Editores, 2014, p. 145.   
348 Nascido no principado suíço de Neuchâtel, ligado ao reino da Prússia por união dinástica, aos 32 anos 

VATTEL tornou-se diplomata a serviço do eleitor da Saxônia. Retornou à Suíça três anos mais tarde, como 

Embaixador. Em 1758, foi chamado de volta para Dresden, como o equivalente de um moderno subsecretário 

permanente de relações externas. Assim sendo, durante a maior parte de sua vida ele foi diplomata praticante 

na política altamente complexa da Alemanha pós-Utrecht, p. 506. Diante da ameaça da Unificação entre 

França e Espanha, os reinos da Inglaterra, Holanda, Áustria, Prússia e o Sacro Império se uniram contra a 

França, dando início a Guerra de Sucessão Espanhola (1700-1713). O esgotamento das Forças francesas 

nesse conflito levou Luís XIV a procurar a paz, estabelecida em 1713 na Paz de Utrecht, com a seguinte 

condição: Filipe V, o herdeiro, seria reconhecido rei da Espanha e suas colônias americanas, porém teria de 

renunciar ao trono francês . WATSON, Adam. The evolution of international society: a comparative 

historical analysis. London and New York: Routledge, 1992, p. 207 e seguintes, chapter 18 – The Age of 

Reason and of Balance. Também BOBBITT, Philip. A Guerra e a Paz na História Moderna. O impacto dos 

Grandes Conflitos e da política da formação das nações. Tradução de Cristiana Serra. Rio de Janeiro: Editora 

Campus, 2003, Cap. 20 – O Tratado de Utrecht, p. 495-511.  
349 A Civitas Maxima só constituiu um Estado supremo em um sentido metafórico, sendo composta por 

Estados autodeterminantes, iguais e livres em termos morais. O direito do Grande Estado  consiste no que 

cada Estado deve fazer e concorda em fazer, bem como no que os Estados efetivamente acordaram, por 

costume ou por tratado. Assim sendo, suas leis baseiam-se, em todo caso, no consentimento – o qual, para ser 

genuíno, só pode ser dado por atores livres e independentes . BOBBITT, Philip. A Guerra e a Paz na 

História Moderna. O impacto dos Grandes Conflitos e da política da formação das nações. Tradução de 

Cristiana Serra. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2003, p. 505. 
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Pelo direito natural, os Estados são iguais em termos morais, cada qual aplicaria as 

regras do direito segundo a liberdade de ação de cada um. Cada Estado deve ter autonomia 

para decidir suas questões conforme melhor parecer. Perante os demais, os Estados 

possuem as mesmas obrigações que tem perante si350.  

No estudo das relações entre os Estados, como compreende VATTEL, três pontos 

básicos são fundamentais: os direitos e deveres recíprocos dos Estados; os acordos e as 

convenções celebrados e a solução das controvérsias. Os Estados se colocam no direito de 

uma forma igual, ou seja, cada um pode exercer os direitos derivados da existência em sua 

plenitude, bem como os direitos de segurança para manter a sua existência351. Como 

consequência da igualdade, o que se permite a uma Nação se permite às demais, e o que 

não se permite a uma, também não se permite às demais352. O Estado deve empenhar-se 

por desenvolver, bem como proteger, sua existência. 

Para VATTEL, os Estados vivem em estado de natureza onde se aplica a lei natural. 

As nações vivem sob um estado de natureza em que a paz é a regra, e a guerra, a exceção. 

Na lei natural, na qual os homens são livres e iguais. VATTEL faz a analogia de que nas 

relações entre os Estados, assim como os homens, os Estados também devem ser 

considerados como iguais. No direito natural todos os homens recebem da natureza uma 

liberdade e uma independência que não podem perder senão por consentimento deles 

próprios353. Como os Estados são formados por homens naturalmente livres e 

independentes, que viviam em comum num estado de natureza antes da criação das 

sociedades civis, os Estados soberanos devem ser considerados como outras tantas pessoas 

livres, vivendo em comum no mesmo estado de natureza354.  

 

 

 

 

 

                                                           
350 MALLARMÉ, A. Emer de Vattel (1714-1767), p. 481-601. PILLET, A. Les fondateurs du droit 

international: leus uvres, leurs doctrines. Avec une introduction de A. Pillet. Paris: V. Giard  E. Bri re, 

1904, p. 539 e seguintes.  
351 MALLARMÉ, A. Emer de Vattel (1714-1767), p. 481-601. PILLET, A. Les fondateurs du droit 

international: leus uvres, leurs doctrines. Avec une introduction de A. Pillet. Paris: V. Giard  E. Bri re, 

1904, p. 539 e seguintes.  
352 VATTEL, E. O Direito das Gentes. Prefácio e Tradução de Vicente Marotta Rangel. Brasília: IPRI e Ed. 

UnB, 2004, §18: Igualdade das Nações, p. 9. 
353 VATTEL, Emer de. O Direito das Gentes. Prefácio e Tradução de Vicente Marotta Rangel. Brasília: IPRI 

e Ed. UnB, 2004, § 4º - Como se consideram as Nações ou Estados, p. 2.  
354 MALLARMÉ, A. Emer de Vattel (1714-1767), p. 481-601. PILLET, A. Les fondateurs du droit 

international: leus uvres, leurs doctrines. Avec une introduction de A. Pillet. Paris: V. Giard  E. Bri re, 

1904. 
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Assim como os homens são naturalmente iguais, tal como seus direitos e obrigações são os 

mesmos, porque provém igualmente da natureza, as nações que são compostas por homens 

(...), possuem, pela natureza, as mesmas obrigações e direitos. A força ou a fraqueza não 

produzem qualquer diferença sobre este aspecto. Um anão é tão homem como um gigante: 

uma pequena república não é menos Estado soberano que o mais poderoso reino355. 

 

Segundo VATTEL, a sociedade internacional é, por natureza, a grande sociedade 

das nações . Apenas os Estados soberanos são membros desta sociedade. Qualquer nação 

que se governe a si própria, sem depender de nenhum Estado estrangeiro, é um Estado 

soberano 356. VATTEL deduz da soberania o princípio da igualdade dos Estados e 

confirma na prática real da soberania absoluta, que cada Estado soberano tem o direito de 

decidir por si só o que deve fazer no cumprimento dos seus deveres internacionais. Cabe a 

qualquer Estado livre julgar em consciência o que os seus deveres exigem, o que pode 

fazer ou não com justiça. Se os outros tentarem julgá-lo, atentarão contra a sua liberdade e 

vão ferir os seus direitos mais preciosos 357. 

VATTEL reconhece, no entanto, que as regras de precedência são apenas uma 

derrogação ao princípio da igualdade, que é exigida para uma situação de fato, contudo, 

não abalando, portanto o Direito de igualdade entre os Estados358. Além disso, admite que 

a forma de governo também não exerce nenhuma influência em relação ao princípio da 

igualdade, estão em pé de igualdade, repúblicas e monarquias359.   

Pode-se afirmar que VATTEL despreza a concepção de civistas maxima de 

WOLFF e põe o centro das suas questões na soberania e nas relações entre os Estados, o 

que vai ao ponto de enfraquecer o fundamento objetivo do Direito Internacional, na medida 

em que os Estados se fazem os únicos juízes de seus atos, de seus direitos e deveres 360. A 

                                                           
355 VATTEL, Emmer de. O Direito das Gentes. Prefácio e Tradução de Vicente Marotta Rangel. Brasília: 

IPRI e Ed. UnB, 2004, p. 8. 
356 VATTEL, E. O Direito das Gentes. Prefácio e Tradução de Vicente Marotta Rangel. Brasília: IPRI e Ed. 

UnB, 2004, p. 19 e seguintes.  
357 Se o indivíduo aceita abandonar a soberania que detém quando vive em estado natural, para aderir ao 

contrato social e constituir a sociedade civil, é porque precisa dos seus semelhantes. Assim se explica a 

existência, nesta sociedade composta por indivíduos, de um poder político central que comanda e que 

protege. Em virtude da existência e do exercício deste poder, tal sociedade é chamada sociedade política . 

PELLET, Alain; DAILLIER; Patrick; DINH, Nguyen. Direito Internacional Público, 2ª ed. Tradução de 

Vítor Marques Coelho. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, p. 59.  
358 VATTEL, Emer de. O Direito das Gentes. Prefácio e Tradução de Vicente Marotta Rangel. Brasília: IPRI 

e Ed. UnB, 2004, § 37 e  
359 MALLARMÉ, A. Emer de Vattel (1714-1767), p. 481-601. PILLET, A. Les fondateurs du droit 

international: leus uvres, leurs doctrines. Avec une introduction de A. Pillet. Paris: V. Giard & E. Brière, 

1904, p. 539 e seguintes.  
360 CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do Direito Internacional Pós-Moderno. São Paulo: Quartier 

Latin, 2008, p. 706. 
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adoção da igualdade soberana dos Estados é o critério ordenador das relações entre sujeitos 

de Direito Internacional, e como consequência, torna legítima, naquele momento histórico, 

a guerra entre iguais, desde que as formas previstas tenham sido observadas361. 

Assim, a tendência mais forte de VATTEL para a doutrina da lei natural são 

evidenciadas em suas referências constantes à igualdade. Na sua sentença mais famosa, na 

qual declara que um anão é tanto um homem como é um gigante 362, aplicada ao Direito 

Internacional, essa regra sugere que os chamados pequenos Estados têm direitos iguais aos 

dos grandes Estados, é citado com a aprovação por porta-vozes dos pequenos novos países 

da Ásia e da África363. 

Assim, VATTEL considera os Estados iguais pela própria natureza, e 

consequentemente, pessoas livres vivendo num Estado de natureza. Uma versão moderna 

da ideia de VATTEL aparece em muitos escritos do século XIX, como na obra de G. F. 

MARTENS que inclui a igualdade como uma das qualidades internacionais inerentes aos 

Estados, sem a qual não podem atuar nas relações internacionais, garantindo direitos 

mútuos364.  

Por fim, ROBERTO AGO, classifica WOLFF e VATTEL como pré-positivistas no 

Direito Internacional, acrescenta ainda BURLAMARQUI365 e MARTENS366, ressaltando 

                                                           
361 VATTEL, E. O Direito das Gentes. Prefácio e Tradução de Vicente Marotta Rangel. Brasília: IPRI e Ed. 

UnB, 2004, Livro III, Da Guerra, p. 407-589.  
362 VATTEL, E. O Direito das Gentes. Prefácio e Tradução de Vicente Marotta Rangel. Brasília: IPRI e Ed. 

UnB, 2004, §18: Igualdade das Nações, p. 8. 
363WHITAKER, Urban George. Politics and Power : a text in international law. New York : Harper & Row, 

1964, p. 29-30.  
364 MARTENS, Georg-Friedrich von. Précis du droit des gens moderne de L’Europe. Paris: Guillaumin et 

cie, 1858, p. 377 e 388.  
365 BURLAMAQUI, J. J. Principes du droit de la nature et des gens. Paris: Pais de Justice, 1820. CASELLA 

observa, com curiosidade, a contribuição de BURLAMAQUI para considerar o homem como centro e fim do 

direito, oportuno e relevante observar como, na exposição de BURLAMAQUI, se coloca o direito 

internacional como a expressão da norma regendo a convivência dos homens, enquanto povos, nações ou 

estados, através de seus chefes: o direito seria inerente aos povos, e os estados e seus chefes seriam o 

mecanismo ou ferramenta para cuidar de tais interesses – não para os fazer seus, em detrimento dos povos e 

dos interesses destes. Pode ser sanada, a partir daqui, a distorção pela qual passou o direito internacional 

excessivamente estatizado, transformado em esfera exclusivamente reservada aos estados, como assuntos de 

estado  e de chefes de estado e seus corpos de funcionários de estado, em carreiras de estado, esquecendo-se 

do homem como fim último e fundamento de todos os direitos e obrigações , CASELLA, Paulo Borba. 

Fundamentos do Direito Internacional Pós-Moderno. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 709.  
366 BAILBY, H. Georges-Fréderic de Martens, p. 603-676. In. PILLET, A. Les fondateurs du droit 

international: leus uvres, leurs doctrines. Avec une introduction de A. Pillet. Paris: V. Giard & E. Brière, 

1904.  O direito internacional deve a von MARTENS o progresso realizado pelo estudo da história: a 

evolução das ideias, a sucessão de eventos politicos, a transformação do estado social da Europa, contribuem 

a definer o caráter e o alcance de numerosos institutos do direito internacional , p. 675. Para CASELLA, o 

direito das gentes, fundado no direito natural, reconhece aos estados direitos fundamentais e se configura 

como direito internacional geral e positivo, na medida em que esteja em condições de assegurar a 

observância de suas normas, inclusive mediante o uso da força. Somente o direito natural pode pretender a 
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que suas obras são consideradas clássicas em seu próprio tempo. Parte, ainda que 

limitadamente, dos princípios básicos da ordem jurídica internacional busca seu 

fundamento na lei natural. É nessa lei natural que encontra a regra que dá a expressão ou 

aquiescência para os Estados criarem as normas de direito positivo das nações, que, 

portanto, permanece sujeita à lei natural 367. 

 Apesar da síntese dos autores, nota-se que o desenvolvimento do Direito 

Internacional a partir de então, na presença de mudanças de mundo e de Estados, tem 

buscadoaperfeiçoamentos específicos a partir desses fundadores e dos seus seguidores. A 

base do princípio da igualdade também se encontra nesses autores, alguns de maneira mais 

explícita, como VATTEL, outros de maneira mais aplicada, como o caso das imunidades 

diplomáticas em BYNKERSHOEK. Qualquer discussão sobre o princípio da igualdade 

deve partir dos fundadores do Direito Internacional.  

 

 

2.3.5 – O princípio da igualdade nos publicistas modernos 

 

 Pode-se afirmar que a maioria dos doutrinadores a partir de VATTEL aceitaram e 

reproduziram a igualdade de Estados como um princípio do Direito Internacional, fazendo 

com que este não alcançasse grande desenvolvimento até o século XX368. A ideia básica, 

reproduzida pelos publicistas do século XIX, foi a de que igualdade é um dos direitos mais 

primitivos e naturais, um direito no qual cada Estado soberano exigir que os outros não 

tenham direitos mais amplos, em suas relações mútuas, do que ele própria goza em suas 

relações. Um Estado não deve se ver livre de qualquer das obrigações impostas a todos os 

outros Estados369. 

Nesse sentido, a igualdade de Estados é um princípio geral do direito público e tem 

dupla consequência na medida em que atribui a todos os Estados os mesmos direitos e 

                                                                                                                                                                                

universalidade . CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do Direito Internacional Pós-Moderno. São Paulo: 

Quartier Latin, 2008, p. 709. 
367 AGO, Roberto. Science juridique et droit international. Recueil des Cours de l Académie de Droit 

International de la Haye, vol. 90, 1956-II, p. 864. 
368 The principle of State Equality in the Writings of the Modern Publicists. DICKINSON, Edwin de Witt. 

The Equality of States in International Law, Cambridge: Harvard University Press, 1920, p. 100-148. The 

common statement – igualdade de Estados- has not been greatly improved since the days of Burlamaqui, 

Moser, and Vattel . Também ANAND, R. P. Sovereign equality of states in international Law. Recueil des 

Cours de l Académie de Droit International de la Haye, 1986-II, v. 197, p. 9-228. 
369 CALVO, Carlos. Droit International: theorique et pratique. Paris: Guillaumin, 1888, p. 286.    
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sujeita a todos, reciprocamente, os mesmos deveres. A igualdade, portanto, não pode ser 

afetada pelas qualidades casuais ou atributos de um Estado, como sua antiguidade, 

população, extensão do território, poder militar, forma da constituição, título de seu 

soberano, estado de civilização e o respeito de que goza370. 

Assim, a ideia presente na doutrina do século XIX era a de que a diversidade do 

território, de forma de governo, ou qualquer outra diferença característica, não importava 

porque todos os Estados têm o mesmo direito de realizar tudo o que é consistente com a 

independência. Nenhum Estado, segundo essa doutrina da igualdade formal de Estado, tem 

o direito de exigir de outro qualquer ato positivo a seu favor. O Estado mais fraco tem o 

mesmo direito que o Estado mais forte 371.  

Poucos publicistas, nesse momento, distinguiam entre igual proteção da lei e igual 

capacidade de direitos372. O grande desafio, apesar da importância histórica do princípio da 

igualdade, é reconciliar a igualdade jurídica com as diferenças de fato, perceber como o 

Direito Internacional procura diminuir as desigualdades de fato para garantir a igualdade 

de direito entre os Estados373.   

Na trajetória do princípio, alguns positivistas não apenas negaram a igualdade para 

os Estados considerados fracos , no contexto do Concerto de Viena, mas chegaram à 

conclusão de que o princípio da igualdade estava obsoleto374. Apesar disso, o princípio da 

igualdade foi defendido por uma grande maioria de juristas no final do século XIX, que 

                                                           
370 « Calvo’s Dictionnaire contais a statement, made up of extracts from various writers, which is perhaps as 

good as specimen of the common nineteenth century exposition ». In DICKINSON, Edwin de Witt. The 

Equality of States in International Law, Cambridge: Harvard University Press, 1920, p. 100-101.  
371 CALVO, Carlos. Droit International: theorique et pratique. Paris: Guillaumin, 1888, p. 286 e seguintes.  
372 DICKINSON, Edwin de Witt. The Equality of States in International Law, Cambridge: Harvard 

University Press, 1920, p. 150.  
373 Na positivação do Direito Internacional, observou-que, além da influência dos fundadores, alguns 

princípios serão consolidados: 1  - Os Estados são soberanos e iguais entre si; 2º - a sociedade internacional 

é uma sociedade interestatal; do ponto de vista da sua estrutura, aparece como uma justaposição de entidades 

soberanas e iguais entre si, excluindo qualquer poder político organizado e sobreposto às suas componentes; 

3º - o direito internacional é também um direito interestatal que não se aplica aos indivíduos; 4º - 

Relativamente às fontes, o direito internacional é um direito derivado da vontade e do consentimento dos 

Estados soberano; 4º - os tratados provêm de um consentimento expresso e os costumes de um consentimento 

tácito; 5º - os Estados soberanos decidem sozinhos o que devem fazer ou não nas relações internacionais; 6º - 

nas relações entre Estados soberanos, a guerra é permitida . Pela lista de princípios, observa o primado da 

soberania do Estado, o que deriva os outros princípios.  um sistema interestatal e voluntarista , PELLET, 

Alain; DAILLIER; Patrick; DINH, Nguyen Quoc. Direito Internacional Público, 2ª ed. Tradução de Vítor 

Marques Coelho. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, p. 61.  
374 ANAND, R. P. Sovereign equality of states in international Law. Recueil des Cours de l Académie de 

Droit International de la Haye, 1986-II, v. 197, p. 64-65.  « Writing in 1885, T. J. Lawrence reached the 

conclusion that the principle of equality was obsolete. A few years later (in 1898), Antoine Pillet concluded 

that it was futile, as well as a logical mistake, to treat equality as a fundamental right », p. 64.  
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também recusaram a hegemonia das grandes potências, para eles, sem significância 

jurídica375.  

 

 

2.3.5 – A afirmação da soberania do Estado em TRIEPEL e em ANZILOTTI 

 

 O primeiro estudo que procurou discutir o problema da relação entre o Direito 

Internacional e o direito interno foi realizado por TRIEPEL em 1899. O autor construiu 

uma teoria pluralista que influenciou OPPENHEIM376 e Dionízio ANZILOTTI377.  

 A teoria dualista do Direito Internacional, na percepção de TRIEPEL, parte da ideia 

de que o Direito Internacional e o direito interno são dois sistemas jurídicos distintos, duas 

ordens jurídicas independentes uma da outra, sem possuir qualquer tipo de interrelação 

jurídica, sendo inconcebível, portanto, o conflito entre elas. Não se pode afirmar, assim, 

que o direito interno recebia a validade do Direito Internacional, pois os dois ordenamentos 

estavam em sistemas jurídicos independentes e autônomos378.  

Nessa concepção, o Direito Internacional se presta a regular as relações entre os 

Estados soberanos e iguais, exclusivamente no plano internacional, enquanto o direito 

interno é criado para regular as relações no âmbito dos Estados entre os indivíduos. Em 

relação à titularidade de direito, o Estado é o sujeito do Direito Internacional por 

excelência, enquanto o indivíduo é o sujeito do direito interno. A ordem interna se orienta 

por um sistema de subordinação. A ordem internacional, por sua vez, obedece ao princípio 

da coordenação dos Estados soberanos379.  

                                                           
375 Ressalta a defesa do princípio, no sentido de que o poder político não pode ser reproduzido pelo direito, 

em Alphonse Rivier em 1896: Always, by the very nature of things, Strong States have exercised a 

preponderant influence; the politcal equilibrium was created to oppose the abuse of force. Since 1815, the 

great powers have ruled Europe. This hegemony, admitted, and useful as long as it is confined within the 

limits of justice, is un fait politique’ and has to do only with policy. It is in no respect un principe 

juridique’ ; questions of right are not affected by it ; it never detracts by itself from the principle of equality . 

When resolutions are adopted in a Congress a great power has no more voice than a small one ». Citado em 

DICKINSON, Edwin de Witt. The Equality of States in International Law, Cambridge: Harvard University 

Press, 1920, p. 127.   
376 OPPENHEIM, Lassa. Tratado de Derecho Internacional Público. 8ª ed. inglesa a cargo de Sir Hersh 

Lauterpacht; traduccion al espanõl por J. Lopez Olivan y J. M. Castro-Rial. Barcelona: Borsch, 1966. Do 

mesmo autor, International Law: a treatise, vol. 1, 7ª ed. London: Longman, 1952. 
377 ANZILOTTI, Dionisio. Corso di diritto internazionale. Athenaeum: Roma MCMXXVII, 1927.  
378 MENEZES, Wagner. Ordem Global e Transnormatividade. Ijuí : Ed. Unijuí, 2005, p. 177-180.  
379 TRIEPEL, H. Les rapports entre le droit interne et le droit international. Recueil des Cours de 

l Académie de Droit International de la Haye, vol. 1, 1923-I, p. 77-121. 
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Para que uma norma tenha validade no âmbito interno de um Estado, é necessário 

que seja incorporada pelo ordenamento jurídico desse Estado e passe por um processo de 

aceitação pelo sistema jurídico interno do Estado. Portanto, tal norma precisa ser ratificada 

e incorporada ao sistema interno380.  

Destaca-se como contribuição da doutrina dualista para o princípio da igualdade, 

além da distinção das estruturas normativas, a ideia de que o Direito Internacional é um 

direito de coordenação e o direito interno de subordinação. Este raciocínio foi um relevante 

legado da escola dualista de TRIEPEL e de ANZILOTTI, no que se refere às relações que 

se estabelecem entre o direito interno e o Direito Internacional381. 

Nesse contexto, o jurista inglês, L. OPPENHEIM, também negou que haja qualquer 

base jurídica para a superioridade de grandes potências. A igualdade jurídica não se 

confunde com a igualdade política. Do ponto de vista político, os Estados não agem de 

forma igual, dada a existência de grandes potências e outros Estados. Mas, por mais 

importante que a posição e a influência das grandes potências possam ter, a diferenciação 

não é derivada de uma base legal ou de uma regra de direito 382. 

Assim, a doutrina que procurava abolir o princípio universalmente conhecido da 

igualdade de Estados não tem fundamento, e parece confundir o Direito com a Política. No 

próximo item, dentro desse contexto de defesa do princípio da igualdade entre Estados, é 

relevante retratar a defesa do princípio da igualdade pelo jurista brasileiro RUI 

BARBOSA. 

 

 

                                                           
380 Para TRIEPEL, ANZILOTTI, STRUPP e OPPENHEIM, mestres da doutrina clássica, os dois direitos 

caminham paralelos, alheios aos recíprocos eventos e colimando alvos distintos. As normas são isoladas, não 

havendo derivação entre elas, assim como umas não influem sobre as outras. Para que uma regra 

internacional passe a vigorar no conjunto Direito Interno, necessita de uma incorporação específica, ou seja, 

de um lado o Estado, voluntário, conferindo-lhe esse caráter. Isso porque tal regra irá incidir sobre os 

indivíduos nacionais do Estado e o preceito internacional somente pode ter tal efeito quando admitido e 

autorizado pela vontade soberana estatal . ITUASSÚ, Oyama Cesar. Curso de Direito Internacional Público. 

Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 13.  
381 ARBUET VIGNALI, Heber. Lecciones de derecho diplomático y consular. 1ª ed. Montevideo: Fundación 

de Cultura Universitaria, 1993, p. 67.  
382 OPPENHEIM, Lassa. Tratado de Derecho Internacional Publico. 8ª ed. inglesa a cargo de Sir Hersh 

Lauterpacht; traduccion al espanõl por J. Lopez Olivan y J. M. Castro-Rial. Barcelona: Borsch, 1966, p. 170 

e seguintes. No mesmo sentido, NYS, Ernest, em 1896, ao considerar o Concerto de Viena de 1815, como 

instrumento de opressão: the hegemony of the great powers is indisputable as a political fact: the whole 

history of Europe in the nineteenth century bears witness to it. But this hegemony does not and cannot 

constitute a juridical principle . Citado em DICKINSON, Edwin de Witt. The Equality of States in 

International Law, Cambridge: Harvard University Press, 1920, p. 129-130.   
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2.4 – A DEFESA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE NAS CONFERÊNCIAS DA PAZ 

DA HAIA 

 

 

As Conferências de Paz de Haia de 1899 e de 1907 foram cruciais para o 

levantamento de questões relativas à aplicação da igualdade na prática. As conferências 

foram introduzidas formalmente como uma afirmação no domínio das práticas políticas da 

igualdade entre nações. Apesar de ser considerado já na primeira Conferência, o princípio 

de igualdade obteve maior ênfase na Conferência de 1907, em que houve a representação 

das repúblicas das Américas Central e do Sul383. 

Antes dela, a terceira Conferência Internacional de Estados Americanos, ocorrida 

no Rio de Janeiro em 1906, teve como presidente honorário o Secretário de Estado ELIHU 

ROOT, e pode ser um considerada um momento relevante para o desenvolvimento do 

princípio e utilizado como precedente para a Conferência da Paz da Haia em 1907.  

Em discurso dirigido aos delegados da Conferência, o Secretário de Estado do 

Presidente dos Estados Unidos Roosevelt declarou que considera a independência e os 

direitos dos Estados fracos e menores como também do grande império. Afirma que não é 

uma demanda dos Estados Unidos o desejo de nenhum direito, privilégio ou poder que não 

tenha sido livremente concedido para qualquer república americana384. 

 RUI BARBOSA afirmou que o discurso de ROOT na Conferência foi 

constantemente referência para os delegados na Conferência da Paz da Haia, onde, 

representando os interesses dos Estados menores também, RUI BARBOSA estendeu a 

ideia da igualdade para além do seu sentido original385. 

O Delegado brasileiro na Conferência da Paz da Haia de 1907, RUI BARBOSA é 

considerado como o expoente mais intransigente e brilhante do ponto de vista dos Estados 

                                                           
383 DICKINSON, Edwin de Witt. The Equality of States in International Law, Cambridge: Harvard 

University Press, 1920, p. 180. 
384 We deem the independence and equal rights of the smallest and weakest member of the family of nations 

entitled to as much respect as those of the family of nations entitled to as much respect as those of the 

greatest empire We neither claim nor desire any rights or privileges or powers that we do not freely 

concede to every Latin American republic . ROOT, E., Latin American and the United States, Cambridge, 

Mass, 1917 apud KLEIN, Robert. The Idea of Equality in International Politis, Genebra, 1966, p. 80-82.  
385 The Proceedings of the Hague Peace Conferences, The Conference of 1907, New York, 1920 apud 

KLEIN, 1966,  p. 82.  
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menores na argumentação pela igualdade entre Estados. Seus discursos sobre a igualdade 

são exposições clássicas da interpretação do referido princípio386.  

A Primeira Conferência da Paz da Haia, realizada em maio de 1899, contou com a 

presença de 26 Estados e apenas o México como representante da América Latina387. O 

Czar Nicolau II desejava garantir a paz e o fim da corrida armamentista. O Brasil foi 

convocado para a Conferência, mas não compareceu por questões internas388, quando o 

governo brasileiro declinou do convite recebido, alegando, por nota assinada pelo seu 

representante diplomático em São Petersburgo, Ferreira da Costa, motivos de crises no 

                                                           
386 DICKINSON, Edwin de Witt. The equality of States in International Law. Cambridge: Harvard 

University Press, 1920, p. 183.  
387 Dos quais vinte europeus – isto é, a totalidade dos países da Europa, na época – dois americanos (Estados 

Unidos da América e México) e quatro asiáticos (China, Japão, Pérsia e Sião). A Presidência da Conferência 

coube ao Senhor Staal, primeiro delegado da Rússia, e a vice-presidência ao Senhor de Karnebeek, primeiro 

delegado da Holanda. As deliberações da Primeira Conferência constam da Ata final de 29 de julho de 1899, 

que contém seis convenções e declarações e seis votos. In MELLO, Rubens Ferreira de. Textos de Direito 

Internacional e de História Diplomática de 1815 a 1949 (coligidos e anotados). Rio de Janeiro: Editor A. 

Coelho Branco, 1950, p. 64. O documento histórico citado pelo autor ressalta que uma série de reuniões, 

realizadas desde 18 de maio a 29 de julho de 1899, nas quais os delegados estiveram constantemente 

animados pelo desejo de realizar, na maior medida possível, as generosas intenções do Augusto Iniciador da 

Conferência, assim como as intenções de seus Governos. A Conferência concordou, para que fosse 

submetido à assinatura dos Plenipotenciários, o texto das Convenções e Declarações mais adiante 

enumeradas e anexadas à Presente Ata , p. 64. I – Convenção para a solução pacífica dos conflitos 

internacionais; II – Convenção concernente às leis e usos da guerra terrestre; III – Convenção para a 

aplicação à guerra marítima dos princípios da Convenção de Genebra de 22 de agosto de 1864; IV – Três 

Declarações, concernentes a: 1ª – Proibição de lançamento de projetis e explosivos, dos balões ou por outros 

meios semelhantes. 2ª – Proibição do emprego de projetis que tiveram por fim único espalhar gases 

asfixiantes ou deletérios. 3ª – Proibição do emprego de bales que se dilatam ou se achatam facilmente dentro 

do corpo humano, tais como as balas de cobertura dura que não envolver inteiramente o centro ou que estiver 

provida de incisões. Essas Convenções e Declarações formarão outras tantas atas separadas. Estas atas 

levarão a data de hoje e poderão ser assinadas até 31 de dezembro de 1899 pelos Plenipotenciários das 

Potências representadas na Conferência Internacional da Paz, na Haia  (p. 65). Obedecendo às mesmas 

inspirações, a Conferência adotou, por unanimidade, a seguinte resolução: a Conferência julga que seria de 

desejar-se, para o desenvolvimento do bem-estar material e moral da humanidade, que se limitassem as 

despesas militares que atualmente pesam sobre o mundo .(...) Feito em Haia, a 29 de julho de 1899, num só 

exemplar, que se depositará no Ministério dos Negócios Estrangeiros, e do qual se entregarão cópias 

certificadas conformes a todas as Potências representadas na Conferência, p. 66.  
388 A partir da iniciativa do Czar Nicolau II foram expedidas duas circulares pelo Conde Mourawieff, 

Ministro das Relações Exteriores da Rússia, ao Corpo diplomático estrangeiro acreditado em São 

Petersburgo. A primeira delas, datada de 12 (24) de agosto de 1898, propunha uma conferência para decidir 

sobre os meios de assegurar a paz, de maneira duradoura, para a redução dos armamentos na Europa. A 

segunda nota, mais explícita, foi expedida a 30 de dezembro de 1898 (11 de janeiro de 1899, segundo o 

calendário gregoriano) e continha o esboço do programa da Conferência, cujos principais tópicos se 

resumiam no seguinte: não aumentar, durante um certo prazo, a ser fixado, os efetivos das forças armadas de 

mar e terra, nem os orçamentos de guerra respectivos; regulamentar a guerra; preveni-la pelo recurso aos 

bons ofício, à mediação e à arbitragem. A proposta inicial de redução armamentista cedeu lugar outra menos 

ambiciosa de se evitar o aumento dos armamentos . MELLO, Rubens Ferreira de. Textos de Direito 

Internacional e de História Diplomática de 1815 a 1949 (coligidos e anotados). Rio de Janeiro: Editor A. 

Coelho Branco, 1950, p. 63 e seguintes. As datas são divergentes por que o Império Russo ainda não havia 

empreendido a mudança do calendário juliano para o gregoriano   
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Brasil389. A Segunda Conferência da Paz da Haia, por sua vez, foi realizada por iniciativa 

do Presidente dos Estados Unidos da América, Theodore Roosevelt, atendendo à sugestão 

da Conferência interparlamentar da Paz390. 

Embora o convite tivesse sido feito a JOAQUIM NABUCO, a opinião pública e a 

imprensa mostravam-se desejosos de que RUI BARBOSA fosse o homem responsável por 

tal missão. Iniciou-se, a partir de então, uma forte campanha de intercessão junto ao 

Presidente da República, Afonso Pena, em favor de RUI BARBOSA. O Barão do Rio 

Branco tinha grande apreço tanto por Rui quanto por Nabuco e, na qualidade de homem 

público, não desejava qualquer mal-estar com a opinião pública391.  

Coube ao jurista RUI BARBOSA a difícil tarefa de liderar a delegação brasileira, 

embora tivesse hesitado algumas vezes. Contou com o apoio irrestrito do Ministro das 

Relações Exteriores, o Barão do Rio Branco, o diplomata JOAQUIM NABUCO e o 

Presidente da República Afonso Pena. Ele preparou-se meticulosamente para a sua 

participação em Haia. O diplomata JOAQUIM NABUCO foi de grande valia nesse 

momento, orientando sobre os possíveis contornos da Conferência, visto que Nabuco tinha 

grande experiência nos assuntos concernentes ao mundo diplomático e conhecia, em 

grande medida, as ilustres personalidades que representavam as delegações. Também 

                                                           
389 As crises por que tem passado, nestes últimos anos, o Brasil que o tem profundamente abalado são 

demasiado conhecidas para que me julgue na necessidade de desenvolvê-las agora; nossas forças de mar e 

terra foram grandemente atingidas e a nossa situação financeira muito ressentida com elas. Por isso, a única 

preocupação da nova Administração é a reconstituição do nosso crédito, a valorização da nossa riqueza e 

reorganização das nossas forças militares com um fim pacífico. Eis a razão porque o meu Governo não quer 

tomar de antemão compromisso algum para a manutenção do status-quo militar , Relatório de 1899, citado 

por MELLO, Rubens Ferreira de. Textos de Direito Internacional e de História Diplomática de 1815 a 1949 

(coligidos e anotados). Rio de Janeiro: Editor A. Coelho Branco, 1950, p. 76 e 77.  
390 Conferência reunida em Saint Louis, em setembro de 1904. A 31 de outubro do mesmo ano, o Secretário 

de Estado dos Estados Unidos transmitiu circular aos Governos estrangeiros, expondo os desejos do 

Presidente norte-americano e propondo que se reunisse, na Haia, uma nova Conferência. Terminada que foi 

a guerra russo-japonesa, o Ministro da Rússia em Washington fez saber ao Presidente Roosevelt que seu 

soberano estimaria poder convocar a Segunda Conferência da Paz, no que foi atendido . MELLO, Rubens 

Ferreira de. Textos de Direito Internacional e de História Diplomática de 1815 a 1949 (coligidos e anotados). 

Rio de Janeiro: Editor A. Coelho Branco, 1950, p. 115. 
391 Aliás, ainda inexperiente RUI BARBOSA, nas palavras de Luís Viana Filho, não possuía qualquer prática 

de congressos internacionais. Felizmente, o primeiro a reconhecer esse handicap  contrário ao representante 

do Brasil, foi Rio Branco. Não tendo podido enviar Joaquim Nabuco, tão afeito aos torneios diplomáticos, 

pediu-lhe que fosse à Europa dizer aos seus amigos da carri re  quem era Rui. Prepararia a plateia para 

receber o grande artista. Ao contrário do que se poderia supor, Nabuco não guardava qualquer mágoa por lhe 

ter Rui arrebatado involuntariamente a honraria. E, muito cioso da correção das suas atitudes, dedicou-se com 

abnegação à tarefa . In. VIANA FILHO, Luís. Três estadistas: Rui, Nabuco, Rio Branco. Rio de Janeiro: 

José Olympio, 1981, p. 298, Cap. XXII – Haia, p. 298-316. 
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contou com o respaldo do Barão, que cuidou pessoalmente para que todas as informações 

documentais, presentes no Itamaraty, ajudassem em sua tarefa392. 

 As Conferências de Paz da Haia foram as primeiras assembleias internacionais em 

tempo de paz com o objetivo de preservar a paz, não para terminar uma guerra que estava 

em curso. Os encontros diplomáticos foram realizados sobre a base da igualdade. Muitos 

Estados da América Latina estavam realizando sua primeira conferência internacional393. A 

Segunda Conferência iniciou seus trabalhos em 15 de junho de 1907, com a participação 

de representantes de 44 países, sendo eleito seu Presidente o Sr. De Nelidow, delegado da 

Rússia394. 

Sem dúvida, o grande ato da Conferência é a organização da Corte Permanente de 

Arbitragem. A Assembleia pretendia ratificar um princípio sobre o qual as grandes 

potências dominariam a representação na Corte, em detrimento de outros Estados, 

inclusive o Brasil. RUI BARBOSA, no entanto, defende tese oposta, na qual todas as 

nações são iguais. Assim, ao entrar em discussão o Tribunal de Arbitragem, Rui 

desfraldou a bandeira da igualdade dos Estados. Verdadeira revolução 395. Esse tema foi, 

indubitavelmente, o ponto mais alto da conferência e elevaria nosso embaixador ao epíteto 

de Águia de Haia , a força pessoal mais relevante no final da conferência. 

A classificação dada ao Brasil colocava-o numa posição de inferioridade em 

relação a alguns países europeus cujo território e população eram muito menores que o 

Brasil. Descontentes com a proposta, o Barão do Rio Branco procurava estratégias que 

garantisse um assento permanente para o Brasil. O recurso que lhe pareceu mais oportuno 

estava pautado na defesa do princípio da igualdade entre todos os Estados.  

                                                           
392 VIANA FILHO, Luís. Três estadistas: Rui, Nabuco, Rio Branco. Rio de Janeiro: José Olympio, 1981, p. 

298, Cap. XXII – Haia, p. 298-316. 
393 KLEIN, Robert A. The idea of Equality in International Politics: the tension between the concept of 

Great-Power primacy and the concept of Sovereign Equality. Thèse n. 166, Les presses de Savoie, Université 

de Genève, Institut Universitair de Hautes Études Internationales, 1966, p. 82. 
394 Além dos países que tomaram parte na Primeira Conferência, compareceram os seguintes: Noruega (já 

então separada da Suécia), Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, República Dominicana, 

Equador, Guatemala, Haiti, Honduras (admitida mais tarde), Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Salvador, 

Uruguai e Venezuela . In. MELLO, Rubens Ferreira de. Textos de Direito Internacional e de História 

Diplomática de 1815 a 1949 (coligidos e anotados). Rio de Janeiro: Editor A. Coelho Branco, 1950, p. 115. 
395 VIANA FILHO, Luís. Três estadistas: Rui, Nabuco, Rio Branco. Rio de Janeiro: José Olympio, p. 306 e 

seguintes. Como poderá tolerar qualquer das grandes Potências ali presentes a sua equiparação ao Haiti? O 

telégrafo transmitiu a notícia para os quatro cantos do mundo e em Londres e Nova York alguns jornais 

comentaram-na com indignação. A América do Sul, diz o Times, pode orgulhar-se de ter juristas distintos 

como o Dr. Barbosa, orador de palavra fácil e eloquente. Pedir, porém, uma representação, no Tribunal 

Permanente de Arbitragem, igual à das grandes Potências, é exagerar. O zelo que o protesto do Sr. Rui 

Barbosa despertou em certos delegados sul-americanos é infundado, pois, provém de países cujos tribunais 

muitas vezes se mostraram incapazes de garantir justiça aos estrangeiros’ , p. 307.  
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A controvérsia foi profunda. Tendo como base a igualdade dos Estados, RUI 

BARBOSA apresentou uma proposta para a organização do Tribunal, no qual todos os 

Estados teriam assento, ficando, porém, ao alvedrio das partes litigantes submeterem as 

suas questões ao plenário do Tribunal ou apenas à apreciação de juízes por elas 

escolhidos 396. 

Foram muitos discursos e pronunciamentos proferidos por RUI BARBOSA sobre a 

defesa das potências menores e o direito de que estas fossem igualmente representadas 

independentemente do tamanho e da relevância de seu exército, da sua marinha ou da sua 

economia, uma vez que o princípio da soberania é igual para todos, sendo eles pequenos, 

médios ou grandes397. O Brasil assume papel relevante ao opor-se à proposta dos Estados 

Unidos de criar o Tribunal Permanente de Arbitragem, com cláusula de arbitragem 

obrigatória. Os Estados latino-americanos também se opõem ao tratamento diferenciado 

somente pelo critério de poder para escolher os árbitros da Corte proposta. Outros Estados 

presentes na Conferência também demonstraram sua oposição à composição da Corte 

como uma violação do princípio da igualdade soberana dos Estados. No entanto, não foram 

os únicos a apoiar RUI BARBOSA: Dinamarca, Noruega, China e a Pérsia entre outros 

delegados criticaram a proposição de uma corte em violação ao princípio da igualdade398. 

RUI BARBOSA insistia na necessidade primordial da manutenção do princípio da 

igualdade dos Estados. Nessa conjuntura, o chanceler brasileiro Barão de Rio Branco, com 

                                                           
396 Afinal, para apaziguar, BROWN SCOTT formulou um projeto conciliatório. Rui, no entanto, manteve-se 

intransigente. E, aos que consideravam a igualdade ofensiva às grandes potências, por colocar seus árbitros 

em paridade aos de qualquer país insignificante, ele respondeu: Se o argumento fosse verdadeiro poderia 

transformar-se numa arma de dois gumes contra os nossos antagonistas, tornando impossível a criação em 

que os autores do projeto americano sonham a perfeição da arbitragem interacional. Pois, se os grandes 

Estados não se fiam na imparcialidade dos pequenos, por sua vez estes poderiam invocar razões para não 

confiarem na imparcialidade dos grandes . VIANA FILHO, Luís. Três estadistas: Rui, Nabuco, Rio Branco. 

Rio de Janeiro: José Olympio, p. 308.  
397 LAIDLER, Christiane Vieira. A Segunda Conferência da Paz de Haia- 1907: o Brasil e o sistema 

internacional no início do século XX. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2010. A pesquisadora 

da Fundação Casa de Rui Barbosa afirma que durante os debates sobre a constituição do Tribunal de 

Arbitragem, as potências pareciam bem articuladas. O esperado era que a assembleia ratificasse a 

instituição, consolidando a hegemonia das nações mais poderosas, incluindo os Estados Unidos, que ali 

estavam para afirmar seu novo status de potência. Das repúblicas latino-americanas, esperava-se apenas que 

fossem testemunhas e legitimassem as decisões tomadas. A criação de um tribunal de caráter permanente foi 

aceita por consenso, mas a sua composição levou os trabalhos a um impasse. As grandes nações 

consideraram que deveria ser adotado critério semelhante ao estabelecido na criação da Corte de Presas. Mas 

a defesa da igualdade das soberanias teve grande impacto entre os países latino-americanos. A Chancelaria 

brasileira havia dedicado o melhor de seus esforços para liderar uma resistência contra a constituição de um 

sistema internacional dominado pelas grandes potências . Revista de História, em 19/09/2007, Há 100 anos 

ocorria a Segunda Conferência da Paz, na qual Rui Barbosa foi um incansável defensor da igualdade de 

soberania entre as nações.  
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o apoio de RUI BARBOSA, decidiu que, perante a Conferência, o Brasil fizesse uma firme 

declaração oficial, afirmando não abrir mão do referido princípio, - que interessava não só 

ao Brasil, mas também às demais Repúblicas latino-americanas.  Na declaração, feita em 

sessão de 20 de agosto de 1907, RUI BARBOSA acentuou que o projetado sistema de 

rotação, para a composição da Corte de Arbitragem Internacional, seria a proclamação da 

desigualdade entre as soberanias nacionais  e que o Governo do Brasil não subscreveria 

projeto algum que não tivesse por base a igualdade dos Estados. Apresentou, então, certas 

propostas ou sugestões para a constituição do tribunal que se tinha em vista, entre as quais 

a de que cada Estado tivesse, na nova Corte, uma representação igual e permanente. 

Para RUI BARBOSA, dois direitos estavam envolvidos na escolha dos juízes para 

a Corte proposta, o direito de apontar os juízes para a Corte e o direito de participar da 

corte como juiz. Para o delegado brasileiro, critérios para o assento dos juízes 

diferenciados para as potências violavam o princípio vital que é a igualdade soberana dos 

Estados399.  

  RUI BARBOSA, em debate na Conferência de 1907, afirmava que entre os 

Estados e entre os indivíduos há uma grande diversidade de cultura, de honestidade, de 

riqueza e de força; mas isso não poderia ser considerado para diferenciar os seus direitos 

essenciais. Reforça seu discurso referindo-se aos períodos posteriores às Revoluções 

americana e francesa, nos quais os governos têm estendido gradualmente a igualdade civil 

e os direitos políticos para todos os cidadãos400. Para as grandes potências, a posição do 

Brasil quanto a defesa da igualdade entre os países soberanos transformou-se num imenso 

obstáculo, pois rompia com a ideia de que caberia aos mais fortes o governo e aos mais 

fracos, a submissão.  

Até agora os Estados, tão diversos na extensão do território, na riqueza, na força, 

tinham entre eles, todavia, um ponto de comensurabilidade moral. Era a 

soberania nacional. Sobre esse ponto sua igualdade jurídica estabelecer-se-ia de 

uma maneira inquebrantável. Nesta fortaleza de um direito igual para todos, e 

igualmente inviolável, inalienável, indiscutível, cada Estado, grande ou pequeno, 

sentir-se-ia tão senhor de si mesmo e tão seguro em relação aos outros, quanto o 

cidadão livre entre os muros de sua casa. A soberania é a grande muralha da 

Pátria401 

 

                                                                                                                                                                                
398 The Proceedings of the Hague Peace Conferences, The Conference of 1907, New York, 1920, 1921, 2 

vols., vol. I, p. 147, p. 160-162 APUD KLEIN, 1966, p. 86.  
399 LAWRENCE, T. J. International Problems and Hague Conferences. London, 1908, p. 74 apud KLEIN, 

1966, p. 84.  
400 BARBOSA, Rui. A Segunda Conferência da Paz. Obras Completas de Rui Barbosa, Vol. XXXIX, 1907, 

Tomo II. Ministério da Educação e Cultura, Rio de Janeiro, 1966.  
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Para RUI BARBOSA a diferenciação seria um dos mais abomináveis erros, pois 

ensina aos povos que a classificação entre os Estados poderia ser medida de acordo com o 

padrão militar402. Como um problema imediato, a distribuição dos juízes de acordo com a 

influência e o poder do Estado era uma violação clara na sociedade internacional na qual, 

como os indivíduos, os Estados eram perfeitamente iguais. Apesar das diferenças 

territoriais e de desenvolvimento, a posição política e a influência no mundo não são 

razoáveis para sacrificar o princípio fundamental da igualdade de Estados403. 

A participação do Brasil na Conferência da Haia, em 1907, representava o ingresso 

do País na cena internacional. Sobre a proposta de organização de uma Corte Permanente 

de Arbitragem, em que as grandes potências previam uma representação seletiva na Corte, 

discriminando países por nível de importância, RUI BARBOSA defende com vigor o 

princípio da igualdade entre os Estados. Insistiu no direito das potências menores de se 

verem condignamente representadas no projetado tribunal . Quando defende o princípio 

da igualdade jurídica dos Estados, ele lança as sementes do multilateralismo 

contemporâneo e este encontra nas Nações Unidas sua mais legítima expressão . 

Consideram-no, com efeito, um vanguardista da diplomacia multilateral no Brasil404.  

RUI BARBOSA lançou as bases do esforço presente de se buscar a 

democratização das instâncias decisórias internacionais  e ele tinha consciência de que os 

primeiros passos dados na Haia eram apenas um primeiro degrau, mas uma importante 

conquista em direção ao direito e à liberdade. Para o ex-ministro das Relações Exteriores, 

CELSO AMORIM: 

                                                                                                                                                                                
401 BARBOSA, Rui. Obras completas de Rui Barbosa. v. 16, t.1 Rio de Janeiro, 1889. 
402 LAWRENCE, T. J. International Problems and Hague Conferences. London, 1908, p. 155. APUD 

KLEIN, 1966, p. 86. 
403 KLEIN, Robert A. The idea of Equality in International Politics: the tension between the concept of 

Great-Power primacy and the concept of Sovereign Equality. Thèse n. 166, Les presses de Savoie, Université 

de Genève, Institut Universitair de Hautes Études Internationales, 1966, p. 86. Também VIANA FILHO 

relata que para contornar o impasse, Nelidov nomeou então uma comissão de sete membros para examinar a 

matéria. São os sete sábios da Conferência, como ficaram conhecidos: Marschall, Nelidov, Choate, 

Bourgeois, Kapos-Mère, Tornielli e Rui Barbosa. Agora seria fácil obter para o Brasil uma posição igual à 

das grandes potências. Seria, porém, mesquinho, e Rio Branco, embora confiando a Rui a orientação a ser 

tomada, é de opinião que nada deve ser aceito fora da igualdade dos Estados. Não custou, aliás, que os sete 

sábios , aos quais, por proposta de Rui, viera reunir-se Sir Fry, chegassem às seguintes conclusões: primeiro: 

eliminação do projeto de Brown Scott; segundo: ser inviolável a igualdade dos Estados; terceiro: ser 

condenável o sistema de rotação dos juízes , In VIANA FILHO, Luís. Três estadistas: Rui, Nabuco, Rio 

Branco. Rio de Janeiro: José Olympio, p. 308 e 309. 
404 AMORIM, Celso. A diplomacia multilateral do Brasil: um tributo a Rui Barbosa. Palestra do Ministro das 

Relações Exteriores, Embaixador Celso Amorim, por ocasião da II Conferência Nacional de Política 

Externa e Política Internacional – O Brasil e o Mundo que vem aí . Rio de Janeiro, Palácio Itamaray, 5 de 

novembro de 2007. FUNAG/IPRI, Brasília, 2007, p. 5-8.   
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 Se os resultados visíveis da Segunda Conferência ficam, entretanto, aquém das 

esperanças dos entusiastas da paz, os seus resultados invisíveis, quero dizer a sua 

obra de insinuação, de penetração, de ação moral, foram muito mais longe [...]. 

Ela mostrou aos fortes o papel necessário dos fracos na elaboração do direito das 

gentes405. 

 

 

O argumento jurídico de RUI BARBOSA em defesa do princípio da igualdade foi 

fundamental para a consolidação do princípio no Direito Internacional406, que evidencia 

que do ponto de vista jurídico não pode haver diferenças entre os Estados, uma vez que a 

soberania importa à igualdade e que para a promoção da justiça todos os Estados devem ter 

representação equivalente:  

 
(...) Por certo que entre os Estados, como entre os indivíduos, 

diversidades há de cultura, probidade, riqueza e força. Mas daí derivará, 

com efeito, alguma diferença no que lhes entende com os direitos 

essenciais? Os direitos políticos são os mesmos para todos os cidadãos. 

(...) A soberania é o direito elementar por excelência dos Estados 

constituídos e independentes. Ora, soberania importa igualdade. Quer 

em abstrato, quer na prática, a soberania é absoluta: não admite graus. 

Mas a distribuição jurídica do direito é um dos ramos da soberania. 

Logo a ter de existir entre os Estados um órgão comum da justiça, 

necessariamente nesse órgão todos os Estados hão de ter uma 

representação equivalente407. 

 

A composição do tribunal se tornou um dos pontos mais controversos em cada 

instância, pois os Estados menores reclamavam por igualdade perfeita de representação nas 

cortes propostas, e as grandes potências não concordavam que os tribunais permanentes 

fossem constituídos dessa maneira. A controvérsia provocou mais discussão sobre o 

princípio de igualdade do que jamais havia ocorrido nos escritos anteriores408. 

                                                           
405 Pode-se considerá-lo por tudo o que fez e pelos princípios defendidos enquanto fôlego de vida teve, um 

homem progressista de seu tempo . Opôs-se ferozmente às práticas conservadoras da ordem mundial , cujo 

objetivo era, nas palavras de CELSO AMORIM, fechar o acesso e calar a voz dos países de fora do círculo 

de poder . Seu nome é sempre lembrado quando se pretende enfatizar a vocação universalista no contexto 

diplomático. AMORIM, Celso. A diplomacia multilateral do Brasil: um tributo a Rui Barbosa. Brasília: 

FUNAG/IPRI, 2007. p. 19 seguintes.  
406 CANÇADO TRINDADE, A. A. Repertório da Prática Brasileira de Direito Internacional Público (1899-

1918), Brasília: FUNAG, 1986. 
407 Discurso proferido pelo Chefe da Delegação do Brasil, Rui Barbosa, na II Conferência de Paz de Haia, 

sobre o Novo Tribunal Permanente de Arbitramento, em 9 de outubro de 1907 in CANÇADO TRINDADE, 

A. A., Repertório da Prática Brasileira de Direito Internacional Público (1899-1918), Brasília: FUNAG 

1986, p. 54. 
408 DICKINSON, Edwin de Witt. The Equality of States in International Law. Harvard Studies in 

Jurisprudence, Vol. III, Cambridge: Harvard University Press, 1920. 
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O Ato final da Segunda Conferência da Paz foi assinado em 18 de outubro de 1907 

e contém 14 Convenções e declarações, um projeto de Convenção, para o estabelecimento 

de um tribunal de justiça arbitral, e três votos409. As duas Conferências da Paz de Haia, 

pelas normas jurídicas que conseguiram estabelecer, constituem um dos mais sólidos 

alicerces do Direito Internacional contemporâneo. 

Retomando a ideia de justiça: se a ideia de justiça comutativa implica uma 

igualdade pura e simples, a justiça distributiva, a que regula a participação dos membros da 

vida social, ao contrário, requer uma igualdade proporcional, em que os membros da 

sociedade internacional cumprem determinadas funções. Se a igualdade perante a lei e a 

igualdade na proteção da lei é uma exigência de toda a ordem internacional, não parece que 

seja assim no que se refere à capacidade de igualdade para aquisição de direito e para 

assumir suas funções na sociedade internacional. TRUYOL y SERRA recorda que o 

princípio da igualdade jurídica absoluta, levando a igualdade de representação e de 

decisões por unanimidade foi um obstáculo para a garantia da igualdade proporcional, 

                                                           
409 MELLO, Rubens Ferreira de (coligidos e anotados). Textos de Direito Internacional e de História 

Diplomática de 1815 a 1949. Editor A. Coelho Branco, Rio de Janeiro, 1950. A Conferência estabeleceu, 

para ser submetido à assinatura dos Plenipotenciários, o texto das Convenções e da Declaração enumeradas 

junto e anexas à presente ata: I – Convenção para a solução pacífica dos conflitos internacionais; II – 

Convenção relativa à limitação do emprego da Força para a cobrança de dívidas contratuais; III – Convenção 

relativa ao início das hostilidades; IV – Convenção relativa às leis e usos da guerra terrestre; V – Convenção 

concernente aos direitos e deveres das Potências e das pessoas neutras em caso de guerra terrestre; VI – 

Convenção relativa ao regime dos navios mercantes inimigos no início das hostilidades; VII – Convenção 

relativa à transformação dos navios mercantes em navios de guerra; VIII – Convenção relativa à colocação de 

minas submarinas automáticas, de contato; IX – Convenção relativa ao bombardeio por forças navais em 

tempo de guerra; X – Convenção para a adaptação à guerra marítima dos princípios da Convenção de 

Genebra; XI – Convenção relativa a certas restrições ao exercício do direito de captura na guerra marítima; 

XII – Convenção relativa ao estabelecimento de um Tribunal internacional de presas; XIII – Convenção 

concernente aos direitos e deveres das Potências neutras em caso de guerra marítima. XIV – Declaração 

relativa à proibição de lançar projetis e explosivos, dos balões , p. 117. A Conferência, conformando-se ao 

espírito de entendimento e de concessões recíprocas, que é o próprio espírito de suas deliberações, 

estabeleceu a seguinte declaração, que, embora reservando a cada uma das Potências representadas o 

benefício de seus votos, lhes permite a todas afirmar os princípios que elas consideram como unanimemente 

reconhecidos. Ela é unânime, 1º - Em reconhecer o princípio da arbitragem obrigatória; 2º - Em declarar que 

certas controvérsias, e especialmente as relativas à interpretação e aplicação das estipulações convencionais 

internacionais, são suscetíveis de ser submetidas à arbitragem obrigatória sem restrição alguma. É unânime, 

finalmente, em proclamar que, se não foi possível concluir desde agora uma Convenção nesse sentido, as 

divergências de opinião, que se manifestaram, não ultrapassaram os limites de uma controvérsia jurídica, e 

que, trabalhando aqui em conjunto durante quatro meses, todas as Potências do mundo não só souberam 

compreender-se e aproximar-se cada vez mais, como souberam desenvolver, no decurso dessa longa 

colaboração, um sentimento muito elevado do bem comum da humanidade , p. 117. Além disso, a 

Conferência adotou por unanimidade a Resolução seguinte: A Segunda Conferência da Paz confirma a 

Resolução adotada pela Conferência de 1899 com respeito à limitação dos gastos militares; e, visto que as 

despesas militares aumentaram consideravelmente em quase todos os países a partir daquele ano, a 

Conferência declara que é altamente desejável ver os Governos retomarem o estudo sério dessa questão. 

Ademais, emitiu os seguintes votos: 1ª A Conferência recomenda às Potências signatárias a adoção do 
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como foi na tentativa da criação da Corte Permanente de Arbitragem na Conferência da 

Paz da Haia de 1907410. 

Poucos anos depois da Conferência da Paz da Haia, em 1916, RUI BARBOSA, em 

discurso proferido na Faculdade de Direito de Buenos Aires, criticou a noção vigente de 

neutralidade na época entendida como omissão face às arbitrariedades por parte de alguns 

Estados. O normal à época era o anúncio da neutralidade, deixando o governo silente 

quanto às atrocidades que viessem a ocorrer nos campos de batalha ou fora deles. RUI 

BARBOSA rechaça essa noção passiva de neutralidade e propõe uma nova, fundada na 

responsabilidade internacional dos Estados, que deveriam se interessar até mesmo pelos 

conflitos distantes de seus territórios: entre a justiça e a injustiça não poderia haver 

omissão 411.  

Nos Conceitos Modernos do Direito Internacional, livro originado da Conferência 

de 1916, lamentou que o princípio da igualdade entre os Estados poderosos e pequenos 

estava sendo violado no curso da Primeira Guerra Mundial e no descumprimento do 

Direito das gentes como foi acordado na Conferência da Paz de 1907412.  

 

 

2.5 – O PRINCÍPIO DA IGUALDADE NA CORTE PERMANENTE DE JUSTIÇA 

INTERNACIONAL 

 

 

Depois da Primeira Guerra Mundial, retoma-se a ideia de aperfeiçoamento dos 

meios jurídicos para solução de controvérsias, principalmente a partir dos marcos 

                                                                                                                                                                                

Projeto anexo da Convenção para o estabelecimento de uma Corte de Justiça arbitral e a sua entrada em 

vigor, desde que se estabeleça acordo quanto à escolha dos juízes e à constituição da Corte , p. 118).  
410 TRUYOL y SERRA, Antonio. Genèse et structure de la société internationale. Recueil des Cours de 

l Académie de Droit International de la Haye, vol. 96, 1959-I, p. 598. 
411 CARDIM, Carlos Henrique. A Raiz das Coisas. Rui Barbosa: o Brasil no mundo. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2007, p. 20.  
412 BARBOSA, Rui. Os Conceitos Modernos do Direito Internacional. Estabelecimento do texto original em 

espanhol, tradução, notas, apêndices e introdução de Sérgio Pachá. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui 

Barbosa, 1983, p. 32. Sobre a nova expressão da neutralidade, RUI BARBOSA no discurso proferido na 

Faculdade de Direito de Buenos Aires, de 1916, expressa-se: a imparcialidade na justiça, a solidariedade no 

direito, à comunhão na manutenências das leis escritas pela comunhão: eis aí a nova neutralidade, que, se 

deriva positivamente das condições sociais do mundo moderno. A neutralidade recebeu uma nova missão e 

tem, agora, uma definição nova. Não é a expressão glacial do egoísmo. É a reivindicação moral da lei escrita. 

Será, pois, a neutralidade armada? Não: deve ser a neutralidade organizada. Organizada não com a espada 

para usar a força, mas com a lei, para impor o direito. O direito não se impõe somente com o peso dos 

exércitos. Também se impõe, e melhor, com a pressão dos povos , p. 56.  
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estabelecidos pelas Conferência da Paz da Haia de 1899 e de 1907. A jurisdição, assim, é 

um fenômeno recente na sociedade internacional, diferente da jurisdição arbitral413.  

O primeiro tribunal de jurisdição internacional de caráter permanente, de âmbito 

regional contudo, foi a Corte Centro-Americana de Justiça, criada pelo Tratado de 

Washington de 20 de dezembro de 1907 entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras e Nicarágua. Ao longo de dez anos de experiência, julgou casos importantes, 

constituindo um avanço na jurisprudência dos Estados, naquele momento de conflitos 

políticos na região414. 

O artigo 14 do Pacto da Liga das Nações, o Tratado de Versalhes de 1919, deu ao 

Conselho da Liga das Nações a incumbência de preparar um projeto de Corte Permanente 

de Justiça Internacional e de submetê-lo aos membros da Sociedade415. A Corte poderia 

conhecer de todas as controvérsias de caráter internacional que as partes lhe submeteriam e 

também poderia emitir pareceres consultivos sobre toda a controvérsia ou questão a ela 

submetida pelo Conselho ou a Assembleia da Liga das Nações416. 

O Conselho da Liga das Nações, em sua segunda sessão em 1920, indicou um 

comitê consultivo de jurista para preparar um relatório para o estabelecimento da Corte 

Permanente de Justiça Internacional. Em agosto de 1920 um esboço preliminar foi 

submetido ao Conselho da Liga, que depois de algumas emendas, foi transmitido para a 

Primeira Assembleia da Liga das Nações de novembro de 1920. A Assembleia instruiu o 

Terceiro Comitê para examinar a Constituição da Corte. Numa resolução de 13 de 

                                                           
413 O próprio conceito de arbitragem é definido nas Conferências de 1899 e de 1907, relativas à solução 

pacífica dos conflitos, no artigo 15 da primeira e no artigo 37 da segunda no qual a arbitragem internacional 

tem por objeto a solução dos litígios entre os Estados, por juízes de sua escolha e sobre a base do respeito do 

direito , ACCIOLY, Hildebrando. Tratado de Direito Internacional Público, vol. III, 3ª ed. Brasília: 

FUNAG, São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 38. Para ACCIOLY, «a solução judiciária dos conflitos 

internacionais, no sentido estrito da expressão, é a que resulta de uma corte permanente de justiça, de caráter 

internacional, tal como a que foi criada na Haia em virtude do artigo 14 do Pacto da Liga das Nações , 

continua que em acepção ampla, a arbitragem internacional compreende todo processo de solução pacífica 

de litígios em que figurem juízes estranhos aos Estados litigantes , p. 94-95. 
414 HUDSON, Manley O. The Permanent Court of International Justice. Nova York: Macmillan, 1943, p. 42-

70. A Corte era aberta a indivíduos, nacional dos Estados partes, em determinadas circunstâncias.  
415 O Pacto da Sociedade das Nações é a primeira parte do Tratado de Paz entre as Potências aliadas e 

associads, de um lado, e a Alemanha, de outro, firmado em Versalhes, a 28 de junho de 1919. O Tratado de 

Versalhes foi sancionado no Brasil pelo Dec. 3.875, de 11 de novembro de 1919, publicado no Diário Oficial 

de 12 do mesmo mês. Ratificado pelo Brasil a 10 de dezembro de 1919. Depósito da ratificação brasileira, 

em Paris, a 10 de janeiro de 1920. Promulgado pelo Dec. 13.990, de 12 de janeiro de 1920. O Pacto da SdN é 

também a primeira parte dos demais Tratados de Paz celebrados após o término da Primeira Grande Guerra . 

RANGEL, Vicente Marotta. Direito e Relações Internacionais. Textos coligidos, ordenados e anotados (com 

prólogo). 7ª ed., revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 21.  
416 CASELLA, Paulo Borba. Tratado de Versalhes na história do direito internacional. São Paulo: Quartier 

Latin, 2007.   
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dezembro de 1920, o Conselho submeteu aos membros da Liga das Nações o Estatuto para 

ratificação, entrando em vigor depois que fosse ratificado pela maioria dos Estados 

membros da Liga. Em setembro de 1921, na conferência da Assembleia da Liga em 

setembro, a maioria dos membros da Liga já tinham assinado e ratificado o protocolo. O 

Estatuto entrou em vigor em 1921, sendo revisado em 1929, entrando em vigor a revisão 

em 1936417.  

O princípio da igualdade de Estados, mais uma vez, tornou-se tema de discussão 

em relação à composição da CPJI, como foi na época da Conferência da Paz da Haia em 

1907. O princípio mais uma vez foi questionado por alguns representantes das grandes 

potências no Comitê Jurídico para a criação da Corte. A viabilidade prática da Corte 

poderia ser comprometida, segundo alguns representantes, se as cinco grandes potências 

não fossem representadas418.  

Lorde PHILLIMORE, o representante inglês, defendia que a Corte deveria ter força 

material para assegurar suas decisões, e que isso só seria possível com a representação das 

grandes potências. O Lorde ressalta o temor de que o inglês comum  não ficaria satisfeito 

com uma Corte em que seu país não tivesse representação419. No mesmo sentido o 

representante dos Estados Unidos, ELIHU ROOT, antigo Secretário de Estado norte-

americano, que havia advogado pelo princípio da igualdade dos Estados como 

anteriormente mencionado420, não se opõe à hegemonia das grandes potências, mas 

compreendeu as demandas deles bastante razoáveis. A dificuldade, segundo ROOT, estava 

no conflito entre o princípio da igualdade dos Estados e o medo das grandes potências em 

                                                           
417 O Comitê esteve sobre a presidência do Barão Descamps, da Bélgica, um renomado estadista e 

acadêmico, Register of ICJ. The Internacional Court of Justice: Handbook, 6th edition. The Hague, 2014, p. 

12.   
418 Para o representante japonês, M. ADATCI, deveria ser aplicado o senso de realidade para criar um 

organismo jurídico efetivo. Para ele, não haveria dúvida, que uma instituição baseada na igualdade soberana 

de Estados não seria praticável. Outros representantes também tinham ideias parecidas, como o da Inglaterra 

e o dos Estados Unidos. Procès-Verbaux of the Proceedings of the Advisory Committee of Jurists on the 

Permanent Court of International Justice, 16 June-24 July 1920, The Hague, p. 120, citado por ANAND, R. 

P. Sovereign Equality of States in International Law, Equality of States and the Permanent Court of 

Internacional Justice, Recueil des Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol. 197, 1986-II, 

p. 91.   
419 Procès-Verbaux of the Proceedings of the Advisory Committee of Jurists on the Permanent Court of 

International Justice,16 June-24 July 1920, The Hague, p. 105-106 apud ANAND, R. P. Obra citada, Recueil 

des Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol. 197, vol. 197, p. 92, nota de rodapé 317.  
420 DICKINSON, Edwin de Witt. The Equality of States in International Law. Cambridge: Harvard 

University Press, 1920, p. 178-180.  
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se submeter ao julgamento perante à Corte no qual a maioria dos membros sejam 

representados pelos pequenos Estados421.   

Por outro lado, alguns juristas se opunham à ideia de representatividade desigual na 

CPJI. O princípio da igualdade de Estados é a Magna Carta dos pequenos Estados, uma 

garantia de direito mesmo contra os interesses dos Estados poderosos. Na administração da 

justiça nos casos concretos, não pode haver grandes e pequenos Estados, pois o interesse 

de todos é o mesmo. No domínio do direito, os Estados são iguais, e a igualdade na 

representatividade é uma consequência necessária do princípio. Para o representante 

Francês no Comitê, LAPRADELLE, é preciso mais justiça e menos força para a 

constituição da Corte422. 

   O jurista brasileiro no Comitê, RAUL FERNANDES, avisou que o sacrifício ao 

princípio da igualdade de Estados tornaria a Corte impraticável, uma vez que a maioria dos 

membros da Liga eram opositores a qualquer regra que envolve o desrespeito ao 

princípio423. 

Por conta de todos os argumentos em defesa do princípio da igualdade de Estados, 

ele não poderia ser ignorado. O Comitê adota o princípio da igualdade de Estados como 

base em consonância com a participação das grandes potências serem representadas na 

Corte. O sistema de eleição dos Juízes em duas instâncias era feito primeiro pelo Conselho, 

no qual as potências estavam representadas, e pela Assembleia, no qual os pequenos 

Estados estavam em maioria. Assim, ambos os grupos de Estados, pequenos e grandes, 

poderiam participar na escolha dos juízes, nenhum juiz não seria escolhido sem a 

participação de ambos os grupos. Daí decorre a ideia de que, como todos os Estados têm 

direito à igualdade perante o Direito Internacional como um todo, o princípio deve ser 

aplicado à organização da CPJI, que deve cumprir o direito424. 

                                                           
421 «The large powers made great sacrifice; the little powers sacrificed practically nothing, and on the other 

hand obtained a protection of which the great powers were not in need. The problem could not be solved by 

the application of the principle of equality since a court formed on these lines would put the great powers at 

the mercy of those States which give little and receive much». Procès-Verbaux of the Proceedings of the 

Advisory Committee of Jurists on the Permanent Court of International Justice,16 June-24 July 1920, The 

Hague, p. 108; p. 134, apud ANAND, R. P. Sovereign equality of states in international Law. Recueil des 

Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol. 197, 1986-II, p. 92.   
422 O apoio à tese da igualdade na representação da CPJI veio dos representantes da Noruega, Francis 

Hagerup, do representante italiano, num primeiro momento, Ricci Busatti e do representante Francês 

Lapradelle, apud ANAND, obra citada, RCADI, vol. 197, 1986-II, p. 93.   
423 Procès Verbaux, p. 365-366 apud ANAND, obra citada, Recueil des Cours de l Académie de Droit 

International de la Haye,, vol 197, 1986-II, p. 93-94 
424  CALOYANNI, Mégalos A.. L'organisation de la Cour permanente de justice et son avenir. Recueil des 

Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol. 38, 1931-IV, p. 651-786.  O autor menciona o 
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O sistema de escolha é criticado, alguns entendiam que secretamente era 

introduzida a desigualdade. RAUL FERNANDES pontua que o sistema de eleição 

concedia a Estados presentes no Conselho dois votos, um no Conselho e outro na 

Assembleia. Um erro flagrante para o princípio da igualdade425.  

O Estatuto da Corte Permanente de Justiça Internacional foi adotado por 44 Estados 

membros da Liga das Nações. A Assembleia também escolheu dez juízes e 4 substitutos 

para o mandado de nove anos, em 1930 o número de juízes foi ampliado para quinze. Nem 

todos os membros da Liga das Nações eram membros da Corte, a participação na Liga não 

obrigava o Estado a participar da Corte. O Estatuto foi no total adotado por 51 Estados. Os 

Estados Unidos, que não assinaram o Estatuto, nem ratificaram a adesão à Liga das 

Nações, não era membro da Corte, mas indiretamente estavam representados, pois eram os 

juízes havia um de nacionalidade dos Estados Unidos426.   

A primeira sessão da CPJI ocorreu em 15 de fevereiro de 1922, e apresenta uma 

evolução na história da justiça internacional. Durante os 33 anos de história de Corte 

Permanente de Justiça Internacional, a Corte recebeu um total de 66 casos, a grande 

maioria de cinquenta casos entre 1922 e 1932 durante o auge da Liga das Nações. A Corte 

prestou um total de 27 pareceres consultivos e 32 julgamentos427. O Brasil esteve 

envolvido em um contencioso com a França, apresentado à Corte em 1927, relativo a 

empréstimos tomados pelo Brasil428.  

Instalada em Haia, a CortePermanente de Justiça Internacional é o primeiro órgão 

judiciário internacional dotado de vocação universal, para resolver as quaisquer demandas 

                                                                                                                                                                                

princípio da igualdade de Estados diz respeito ao direito de os Estados terem um juiz na composição da Corte 

e em relação à aplicação da lei em sentido amplo, p. 670-761. Si l'on se rapporte à ce qu'énonce l'article 2 à 

propos de juges, c'est-à-dire à leur élection sans égard a leur nationalité, nombreuses sont les remarques 

que cette phrase suggére ; et, tout d'abord, il s'agit du principe de l'égalité des Etats en ce qui regarde leur 

droit d'avoir un juge dans la composition de la Cour. Tout les Etats, dit-on, sont égaux devant la loi, et on l'a 

affirmé dans les discussions au sein du Comité des juristes, nommé pour établir un projet de Statut de la 

Cour, mais il n'est pas inutile de se demander de quelle loi il s'agit. En effet, on peut envisager l'existence de 

deux lois indépendantes l'une de l'autre: celle établie par le droit international dans son ensemble et celle 

d'après laquelle toutes les nations ont droit à l'égalité, non seulement par-devant la première, mais tout aussi 

bien pour celle qui concerne l'organisation du corps judiciaire, qui doit, appliquer la loi ». 
425 Procès Verbaux, p. 365-366 apud ANAND, R. P. Sovereign equality of states in international Law. 

Recueil des Cours de l Académie de Droit International de la Haye, v. 197, 1986-II,  p. 94. 
426 OSMAÑCZYK, Edmund Jan. The Encyclopedia of the United Nations and International Agreements.  

Taylor and Francis, Philadelhia, 1985, p. 612, verbete PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL 

JUSTICE. 
427 MENEZES, Wagner. Tribunais Internacionais: Jurisdição e Competência. São Paulo: Saraiva, 2013.  
428 Dois brasileiros integraram a CPJI: Rui Barbosa foi eleito para o mandato inicial, mas morreu em 1923 

sem ter participado de alguma sessão da Corte; Epitácio Pessoa foi eleito em 1923 para completar o mandato 
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que o Estado a submeterem429. No estado no qual se encontravam as relações 

internacionais do período a Corte foi uma instituição necessária para a solução dos litígios, 

um farol como guia para identificar a estrada, ainda incerta , que deveria permanecer 

inacessível às complicações políticas da Europa do período entre-guerras430.  

Sobre a importância da jurisprudência da Corte Permanente de Justiça 

Internacional, são relevantes analisar, além das situações de fato em si, os princípios de 

direito aplicáveis nos julgamentos, tanto nos casos contenciosos, como nas opiniões 

consultivos431. Procura-se demonstrar como o princípio da igualdade é aplicado na 

jurisprudência da CPJI432 

 

 

2.5.1 – O Caso dos Colonos Alemães na Polônia e o Tratamento Desigual433. 

   

 O pedido de Opinião Consultiva referia-se ao tratamento concedido pelo governo 

polonês para nacionais alemães na Polônia. Os colonos detinham contratos de aquisição de 

propriedade em troca de renda (Rentengutsverträge), mas não tinha obtido a formalidade 

legal confirmando o direito conferido pelo contrato (Auflassung) antes do Armistício entre 

Alemanha e Polônia. Como resultado das medidas tomadas pelo Governo polaco, estas 

pessoas foram expulsas das propriedades situadas no território cedido à Polónia434. 

A questão colocada perante a Corte era se a Liga das Nações era competente para 

analisar as medidas sobre as minorias na Polônia? Se compentente, se a medida do 

Governo polonês, em relação aos colonos, estava em conformidade com as obrigações 

                                                                                                                                                                                

de Rui Barbosa, REZEK, J. F. Direito Internacional Público: curso elementar. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2014, p. 408.  
429 LAUTERPACHT, H. The Development of International Law by the PCIJ, London, 1934.  
430 RUNDSTEIN, Simon. La Cour permanente de justice internationale comme instance de recours. Recueil 

des Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol. 43, 1933-I, p. 1-113 : « Dans l'état actuel des 

relations internationales, la Cour permanente est une institution nécessaire pour la réglementation des litiges 

d'ordre juridique; nous la considérons comme un phare servant de guide sûr et permettant de repérer la route, 

devenue incertaine. Or, si l'on veut que la Cour reste un rocher de bronze inaccessible au jeu de 

complications politiques, il faut éviter les innovations prématurées », p. 112.  
431 SALVIOLI, Gabriele. La Jurisprudence de la Cour Permanente de Justice Internationale. Recueil des 

Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol. 12, 1926-VII, p. 5 
432 Como mencionado, são selecionados alguns casos, exemplificativos, em que a CPJI se manifesta sobre o 

princípio da igualdade. As análise dos casos citados também não serão exaustivas.  
433 CPJI. Caso sobre os Colonos Alemães na Polônia. Opinião Consultiva de 10 de setembro de 1923, Série 

B, n.6.  
434 CPJI. Caso sobre os Colonos Alemães na Polônia. Opinião Consultiva de 10 de setembro de 1923, Série 

B, n.6, p. 26 e seguintes.  
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internacionais assumidas pelo Estado. Apresentadas as declarações escritas e orais de 

ambos os Estados, a Corte opinou no sentido de que o Conselho da Liga era competente e 

que as medidas restritivas da Polónia não estavam em conformidade com as obrigações 

internacionais assumidas no que diz respeito às minorias435. 

Sobre o tratamento igualitário, o artigo 8º do Armistício concedia às minorias 

alemães na Polônia o mesmo tratamento assegurado de fato e de direito aos cidadãos 

poloneses. Portanto, a lei nacional deve ser aplicada sem distinção em relação à categoria 

das pessoas, o que é coerente com o Direito Internacional, como evidenciado pela CPJI. A 

situação prevista na lei trouxe limitações apenas para determinada categoria. No caso em 

si, por causa das expulsões, a igualdade real não foi cumprida. O caso é emblemático e de 

grande importância, uma vez que a Corte declarou que é necessário haver igualdade de 

fato, não apenas a igualdade na lei. Pois, apesar de a lei polonesa com relação à expulsão 

dos colonos alemães não trouxesse a diferenciação explícia e a previsão de expulsão, na 

prática a lei concedia tratamento desigual aos colonos alemães na Polônia436. 

  

 

2.5.2 – O Caso Carélia Oriental e a igualdade soberana na expressão do consentimento437 

 

No caso Corélia Oriental, há uma divergência de interpretação, entre Finlândia e 

Rússia, sobre os artigos 19 e 11 do Tratado de Paz, firmado em Dorpart em 14 de outubro 

de 1920 e a declaração feita pela Delegação soviética no momento da assinatura sobre a 

autonomia da região da Carélia Oriental438. Os documentos garantiam certo grau de 

autonomia e de direitos para a população finlandesa na região, território que compreendia 

parte do antigo Império Russo, situada a leste da Finlândia. O governo da Finlândia, no 

entanto, afirmou que as estipulações do Tratado e a declaração não haviam sido 

respeitadas. O Governo soviético, por sua vez, sustentava que aquelas estipulações se 

limitavam a declarar uma situação de fato, posto que a Carélia Oriental foi erguida pelos 

soviéticos antes do Tratado de Dorpart, em comunidade autônoma, afiliada à Rússia, sendo 

                                                           
435 The Registry of Permanent Court of International Justice, 1922-2012, p. 135-136. 
436 SALVIOLI, Gabriele. La Jurisprudence de la Cour Permanente de Justice Internationale. Recueil des 

Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol. 12, 1926-VII, p. 104. 
437 CPJI, parecer consultivo a respeito do Estatuto da Carélia oriental, de 23 de julho de 1923.  
438 CPJI, Decisão de 23 de julho de 1923, Série B, nº 5, entre Finlândia e Rússia sobre a autonomia da região 

da Carélia Oriental.  
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que a questão relativa à administração daquele distrito, era uma questão de ordem 

puramente interna, que só competia à Rússia439.  

 O Conselho da Liga das Nações submeteu uma consulta sobre a autonomia da 

região à CPJI, que deveria responder se os artigos do Tratado e a declaração representavam 

compromissos de caráter internacional que obrigassem a Rússia em relação à Finlândia nas 

disposições contidas. A demanda foi notificada aos governos interessados, sendo que a 

Rússia manifesta-se na sua negativa de participar do procedimento perante a Corte. Em 

consequência disso, a Corte afirmou que não tinha competência para decidir a questão pela 

ausência do consentimento das partes. 

Em sua resposta, a Corte se fundamenta no princípio da independência dos Estados, 

que o Estado não pode sem o seu consentimento ser obrigado a levar suas disputas com 

outros Estados à mediação, à arbitragem ou a outro meio pacífico de solução de 

controvérsias440. A opinião consultiva, neste caso, foi transformada para uma decisão 

contenciosa, e para uma transformação desta magnitude, o concurso da vontade de ambas 

as partes era imprescindível, a vontade do Conselho não teria sido o bastante para que a 

Corte pudesse decidir441. 

 Nota-se que o caso evidencia a jurisdição facultativa da CPJI por meio da vontade 

do próprio Estado. Pode-se afirmar que a regra é uma consequência da igualdade soberana 

e é repetida outras vezes nas decisões da Corte Permanente de Justiça Internacional, é a 

forma clássica de submissão do Estado à jurisdição internacional442. Um Estado, por ser 

livre e igual, não pode obrigar a outro em uma demanda internacional, o mesmo se aplica 

para o Conselho da Liga das Nações, que não poderia consentir pelas partes. A Corte deixa 

claro que a jurisdição de uma corte internacional depende da vontade das partes ou do 

consentimento do réu para responder à demanda. A jurisdição existe apenas se os Estados a 

aceitaram443.  

                                                           
439 The Registry of Permanent Court of International Justice, 1922-2012, p. 72-73. 
440 CPJI, Treatment of Polish Nationals and Other Persons of Polish Origin or Speech in the Danzig 

Territory. Série A/B44 – Opinião Consultiva de 4 de fevereiro de 1932.  
441 SALVIOLI, Gabriele. La Jurisprudence de la Cour Permanente de Justice Internationale. Recueil des 

Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol. 12, 1926-VII, p. 55. 
442 Depois de muitos anos do Caso Carélia Oriental, Paul GUGGENHEIM, afirmou que a jurisdição 

internaiconal facultativa já era regra estabelecida do Direito Internacional. Les principes de droit 

international public. Recueil des Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol. 80, 1952-I, p. 

1-189. 
443 No Caso das Minorias da Alta Silésia, CPJI, Series A, n. 15, p. 220; Caso Mavrommatis das Concessões 

Palestinas, CPJI, Series A, n. 02, p. 16. A questão da aceitação da jurisdição também é repetida na 

jurisprudência da CIJ, no Caso Anglo-Iranian Oil Co., ICJ Reports  1952, p. 102-165, entre outros.  
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2.5.3 – O caso do Tratamento de Nacionais Poloneses na Cidade Livre de Danzig e a 

distinção dos direitos políticos somente para os nacionais444 

 

No contexto histórico após o fim da Primeira Guerra Mundial, ocorre um esforço 

para a criação de um Estado polonês. Para que o novo Estado pudesse se desenvolver 

livremente deveria lhe ser garantida uma saída para o mar Báltico, no porto de Danzig. O 

Tratado de Versalhes de 1919 determina que a região deve ser independente tanto da 

Alemanha como da Polônia para que o porto possa ser utilizado livremente. Danzig então é 

declarada livre, operando sob a tutela da Liga das Nações445.  

Estima-se que à época do pedido da Opinião Consultiva à CPJI, a população em 

Danzig era majoritariamente alemã. Havia um temor de que a minoria polonesa446 que 

vivia na região fosse tratada de forma discriminatória pela maioria de origem alemã. 

Ressalta-se que tanto o artigo 104, parágrafo 5 do Tratado de Versalhes, como o artigo 33 

da Convenção de Paris proibiam o tratamento discriminatório de poloneses.  

Em 30 de setembro de 1930 o diplomata polonês em Danzig escreve ao Alto 

Comissário responsável pela tutela pedindo sua opinião sobre o tratamento desfavorável na 

região. A pergunta se relacionava a vários pontos, como a educação pública ou privada, o 

direito de usar a língua polonesa livremente, a aquisição de propriedade, ao exercício de 

atividade remunerada, à inscrição no Registro da Política, entre outras. Em fevereiro de 

1932, a pedido do Conselho da Liga das Nações, a questão é levada para a Corte 

Permanente de Justiça Internacional para que emita sua opinião sobre as divergências dos 

artigos citados e a forma como os Estados devem agir. 

O Alto Comissário manifestou, antes de se pronunciar, o desejo de que o Tribunal 

fosse previamente convidado para opinar sobre determinados pontos de caráter jurídico, 

como, entre outros, o relativo a decidir se a questão do tratamento empregado aos 

nacionais poloneses deveria ser resultado, unicamente, sobrea base das disposições 

pertinentes do Tratado de Versalhes e da Convenção de Paris de 1920447. E se, se as 

                                                           
444 CPJI, Opinião Consultiva Traitement nationaux polonais, Avis consultatif, Série A/B, nº 44, 1932. 

Treatment of Polish nationals and other persons of Polish origin or speech in the Danzig territory.  
445 CASELLA, Paulo Borba. Tratado de Versalhes na história do direito internacional. São Paulo: Quartier 

Latin, 2007. 
446 No grupo incluíam-se cidadãos poloneses que trabalhavam na região, poloneses com cidadania na Cidade 

Livre de Danzig e pessoas com origens polonesas ou falantes de polonês. 
447 Convenção internacional celebrada entre a Polônia e a Cidade Livre de Danzig em 1920.  
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divergências relacionadas à aplicação da Constituição de Danzig e de outras leis poderiam 

ser submetidas pela Polônia à Decisão do Alto Comissário. 

A Corte opinou que unicamente poderiam ser submetidos às decisões do Alto 

Comissariado as divergências relacionadas à infração, por parte da Cidade de Danzig, de 

alguma obrigação de caráter internacional que a ligara a Polônia e que tivesse origem em 

disposições de caráter convencional vigentes entre ambas e no Direito Internacional 

comum.  

O Tribunal recordava também que o artigo 33, parágrafo 1º, da Convenção de 

Paris, prevê que a Cidade de Danzig se havia comprometido a aplicar aos nacionais 

polacos que encontrassem no território da Cidade Livre, o regime minoritário estabelecido 

pelo Tratado de 28 de junho de 1919 – celebrado entre as principais potências aliadas e 

associadas e a Polônia, que proíbe o tratamento diferenciado suscetível de prejudicar os 

direitos das minorias tanto na Cidade Livre de Danzig, como na própria Polônia448.  

Para a Cidade Livre de Danzig, o artigo 33 do tratado de Paris, dá à fundamentação 

legal para o problema do tratamento de minorias entre a cidade e a República da Polônia, e 

esse artigo complementaria e substituiria o artigo 104 do tratado de Versalhes. O artigo 33 

daria a Danzig o direito de tratar as minorias polonesas, sem nenhuma forma de 

descriminação, comparado a outras minorias, de forma similar ao tratamento dado pela 

Polônia para minorias em seu território.  

O princípio da igualdade é mencionado no que se refere ao pedido e na previsão de 

tratamento diferenciado no que se refere aos direitos políticos. De acordo com o presidente 

do Tribunal, Sir CECIL HURST, mesmo onde a igualdade de tratamento ocorre não 

necessariamente todas as diferenças deixam de existir, como entre poloneses e cidadãos de 

Danzig. Os direitos políticos são geralmente reservados apenas para nacionais, e também o 

são em Danzig. Mesmo que não haja descriminação em Danzig contra os poloneses, 

mesmo que se tenha a igualdade de tratamento, não se irá converter os poloneses em 

cidadãos nacionais449.  

                                                           
448 The Registry of Permanent Court of International Justice, 1922-2012, p. 135-136.  
449 CPJI – Individual Opinion by Sir Cecil Hurt – Treatment of Polish Nationals and Other Persons of Polish 

Origin or Speech in the Danzig Territory, Series A/B, n. 44. Para o Juiz, « it is true that in many cases 

absence of discrimination will result in national treatment or equal treatment (égalité de traitement) but not in 

all. It will only do so in the domain wchich is covered by the word traitement. Égalité de traitement does not 

imply equality of status. Even where égalité de traitement occurred, it would not mean that all differences 

would be swept away at Danzid between Polish citizens and Danzig citizens », p. 51.  
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Na decisão, a Corte procura assegurar a interpretação do tratamento igualitário, mas 

prevê as distinções que possam ocorrer na aplicação do princípio da igualdade, como 

direitos específicos para cidadãos de Danzig.  

 

 

2.5.4 – O Caso do Acesso às Escolas Minoritárias Alemãs da Alta Silésia e o tratamento 

igualitário450 

 

A região da Silésia, entre os atuais territórios da Alemanha, da Polônia e da 

República Tcheca, foi absorvida pelo Império Alemão quando da unificação alemã em 

1871, e tinha maior parte de sua população germano-falante e luterana. No entanto, a sub-

região da Alta Silésia era composta por maioria polonesa e católica romana. 

Após a Primeira Guerra Mundial, com a derrota do Império Alemão e da Áustria-

Hungria, foi decidido, no Tratado de Versalhes, que a população da Alta Silésia alemã 

deveria realizar um plebiscito para decidir o futuro da sub-região. Este plebiscito, 

organizado pela Liga das Nações em 1921, teve um resultado favorável à Alemanha. 

Entretanto, houve descontentamento por parte da população polonesa da região, o que 

culminou em três insurreições silesianas entre 1919 e 1921, a partir das quais a Liga das 

Nações decidiu que a região deveria ser dividida novamente e que as áreas que votaram 

pela Polônia deveriam se tornar uma área autônoma dentro deste país451. 

Em 1922 foi assinada, em Genebra, uma Convenção entre Alemanha e Polônia 

sobre a divisão da Alta Silésia. Nesta convenção definiu-se a criação de escolas chamadas 

de escolas de minorias, na quais deveriam ser admitidas crianças cuja língua - declarada 

pelo responsável legal pela educação da criança - fosse de uma minoria - alemão, polonês 

ou alemão e polonês. A Convenção definia que a minoria na qual a criança seria incluída 

deveria ser auto-declarada, sem interferência de nenhuma das partes. 

No entanto, a partir de 1926, autoridades polonesas passaram a verificar a 

autenticidade dos formulários de admissão de crianças às escolas de minorias e a definir se 

tais formulários eram ou não aplicáveis à minoria declarada. Ao colocar em dúvida como 

                                                           
450 CPJI – Acesso às Escolas Minoritárias Alemãs na Alta Silésia, Opinião Consultiva de 15 de maio de 1931, 

Série A/B, n. 40.   
451 CASELLA, Paulo Borba. Tratado de Versalhes na história do direito internacional. São Paulo: Quartier 

Latin, 2007. 
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as famílias declaravam suas origens, as autoridades polonesas afetaram mais de sete mil 

crianças dessas escolas. 

As reclamações sobre a interferência negativa na educação das crianças das 

minorias foram levadas ao Conselho da Liga das Nações. Como a submissão ao Conselho 

levantou a necessidade de maior entendimento legal de alguns pontos, o governo alemão 

submeteu a controvérsia à Corte Permanente de Justiça Internacional, em 1928. Ao levar o 

caso para a Corte, a Alemanha, em sua apresentação do caso, tomou como fontes o 

Estatuto da Corte, a Convenção entre Alemanha e Polônia sobre a Alta Silésia (1922), uma 

das Convenções de Genebra e até mesmo o Tratado de Versalhes, que contava com uma 

parte que tratava da proteção das minorias na região452. 

O governo alemão alegava que qualquer pessoa era livre para declarar se pertencia 

ou não à minoria, e para escolher a língua de instrução, bem como a escola correspondente, 

da criança pela qual era legalmente responsável pela educação, sem ter que submeter-se a 

qualquer verificação, pressão ou constrangimento por parte das autoridades administrativas 

do governo polonês. O governo polonês, por sua vez, alegava que a demanda do governo 

alemão era inadmissível e que não aceitava a jurisdição da Corte, isto é, não reconhecia sua 

competência para tratar do caso. 

A assinatura do Tratado de Versalhes, no entanto, fez com que a Corte chegasse à 

conclusão de que o Governo polonês aceitou implicitamente a competência da jurisdição 

da Corte para fazer decisões que dissessem respeito aos diálogos entre o governo alemão e 

polonês. E, independentemente da aceitação implícita, o Tratado determinava que os 

direitos das minorias da Alta Silésia fossem garantidos pelo governo polonês, independente 

dos fatos. 

Assim, decidiu-se que se um distrito tivesse pelo menos 40 crianças pertencentes à 

minoria local, a criação de uma escola para esse grupo seria conveniente e isso deveria ser 

cumprido o mais rápido possível a partir da publicação desta obrigação. Seria dada devida 

atenção a estes casos para que não houvesse pressão das autoridades locais para que 

nenhuma criança fosse declarada minoria, a fim de evitar que houvesse aumento dessa 

demanda no local. 

Posteriormente, o governo alemão também argumentou que as escolas haviam sido 

dificilmente mantidas por conta da forte oposição feita pelas autoridades polacas, e que 
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havia muitas reclamações de membros minoritários que se queixavam de ingerências 

arbitrárias feitas pela Polônia e essas ações não seriam compatíveis com o Artigo 68 da 

Convenção entre Alemanha e Polônia de 1922. No entanto, como não houve nenhuma 

reclamação formal das minorias perante a Corte, ele considera que não lhe compete julgar 

esta terceira proposição alemã. 

Desta forma, o julgamento feito pela Corte se colocou da seguinte forma: a) as 

objeções feitas pela Polônia em relação a jurisdição e acessibilidade de crianças polonesas 

a escolas de maioria não se aplicam; b)  a Convenção germano-polaca de 1922 determina 

que todos e todas têm o direito de declarar se fazem ou não parte de uma minoria religiosa, 

linguística ou racial e que, portanto, essa é uma responsabilidade pessoal e intransferível e 

que, embora haja algum poder arbitrário nessas questões, não se configura necessariamente 

como uma violação; c) a Corte não foi chamada a pronunciar-se sobre o argumento de que 

as escolas minoritárias passam por tratamento discriminatório, o que seria incompatível 

com o tratamento igualitário previsto nos artigos 65, 68, 72 da Convenção de 1922453. 

É importante destacar que, a partir do caso das minorias da Alta Silésia, em 

conjunto com a discussão de outros casos, definiram-se pontos importantes para o Direito 

Internacional. Em primeiro lugar, há a questão da natureza facultativa da aceitação da 

jurisdição do principal fórum internacional, questão que se postulou como um princípio do 

sistema de solução de controvérsias internacionais: os Estados só se submeterão à 

jurisdição da Corte se consentirem (o que é visto na resposta da Polônia, que negava a 

jurisdição da Corte em um caso no qual estava envolvida); no entanto, este caso também 

mostrou que o consentimento de um Estado não está necessariamente somente em 

declarações expressas e compromissos formais, mas também pode ser presumido após 

análise de todo ato conclusivo, em especial do comportamento do Estado demandado. De 

fato, nem o Estatuto nem o Regimento exigem que o consentimento se exprima em 

formato específico454.  

                                                                                                                                                                                
452 CPJI – Acesso às Escolas Minoritárias Alemãs na Alta Silésia, Opinião Consultiva de 15 de maio de 1931, 

Série A/B, n. 40.   
453 CPJI – Acesso às Escolas Minoritárias Alemãs na Alta Silésia, Opinião Consultiva de 15 de maio de 1931, 

Série A/B, n. 40.   
454 No Caso das Escolas Minoritária da Alta Silésia, de 15 de maio de 1931, Série A/B, nº 40, o controle 

linguístico da resolução do Conselho da Liga de março de 1927 foi qualificado como medida excepcional ao 

prescrever um exame linguísticos para as crianças na região frente a uma situação de fato. A Corte, em 

resposta ao pedido do Conselho, considerou que as crianças que não foram aprovados nos exames 

linguísticos de 1927, não era razão para que, em 1931 se negasse a eles o acesso às escolas minoritárias - 



134 

 

  

Assim, a Corte nunca pretendeu que o consentimento devesse sempre ser expresso 

e ainda menos que obedecesse a uma liturgia pré-estabelecida. Com efeito, nas relações 

entre Estados, é razoável admitir o assentimento tácito, bem como a validade, em certas 

circunstâncias, de uma presunção de assentimento455. A aceitação soberana da jurisdição 

da Corte como corolário do princípio da igualdade foi aplicada, utilizando-se o 

consentimento implícito ou tácito do Estado.  

 

 

2.5.5 – O Caso das Escolas Minoritárias na Albânia e o tratamento diferenciado para 

reestabelecer o equilíbrio entre as partes456 

 

A Albânia foi admitida na Liga das Nações em dezembro de 1920, ocasião em a 

Assembleia recomendou – assim como havia feito anteriormente em respeito a todos os 

outros Estados que se encontraram no mesmo caso – que adotasse medidas apropriadas 

para garantir a aplicação, em seu território, dos princípios gerais inscritos nos chamados 

Tratados de Minorias entre as potências aliadas e a Polônia, devendo os detalhes de 

aplicação dos princípios serem resolvidos pelo Conselho da Liga das Nações457.  

Em 1921, o Governo Grego insistiu perante a Liga das Nações para que o governo 

albanês se comprometesse a adotar as medidas necessárias para a construção e a 

conservação dos edifícios utilizados para o culto, para a instrução e para a beneficência 

cristãs. E que reconhecesse e respeitasse as prerrogativas e imunidades eclesiásticas, 

escolares e jurídicas outorgadas em outros tempos pelos Sultões às coletividades não 

mulçumanas da Turquia458.  

Em outubro de 1921, a Albânia firmou uma declaração cujos termos eram 

inspirados nas cláusulas correspondentes dos Tratados de Minorias, com disposição de que 

nenhum ato do Estado poderia prevalecer contra as cláusulas minoritárias e as minorias 

gozariam de igualdade de direitos para manter, dirigir e inspecionar instituições religiosas.  

Na nova Constituição albanesa, promulgada em 1928, o direito de criar e prover 

escolas privadas foi novamente afirmado. Não obstante, em 1930, foram adotadas certas 

                                                                                                                                                                                

CPJI – Acesso às Escolas Minoritárias Alemãs na Alta Silésia, Opinião Consultiva de 15 de maio de 1931, 

Série A/B, n. 40.       
455 REZEK, José Francisco. Direito dos Tratados. Rio de Janeiro: Forense, 1984.  
456 CPJI, Escolas Minoritárias na Albânia, Opinião Consultiva de 6 de abril de 1935, Série A/B, nº 64.   
457 CPJI, Escolas Minoritárias na Albânia, O.C. de 6 de abril de 1935, Série A/B, nº 64.   
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medidas para dar ao ensino uma tendência laica e, em 1933, houve uma supressão das 

escolas privadas mediante uma modificação constitucional459. 

 Em janeiro de 1935 é submetido à averiguação do Conselho da Liga das Nações 

um relatório sobre a questão da abolição das escolas minoritárias na Albânia. A questão 

dizia respeito ao fato de a alteração constitucional da Albânia prevê a abolição de todas as 

escolas particulares, sob o argumento de que a aplicação da nova regra, por ser um 

princípio geral, não discrimina entre maioria e minoria.  

O Conselho da Liga recorre à Corte Permanente de Justiça Internacional uma 

opinião consultiva sobre a questão. Primeiro, levando-se em consideração a Declaração 

albanesa de 2 de outubro de 1921, como um todo, o governo albanês está correto em sua 

alegação de que, como a abolição das escolas particulares na Albânia constituiu uma 

medida geral, aplicável à maioria bem como para a minoria, em conformidade com a letra 

e o espírito das estipulações previstas no artigo 5º, parágrafo 1º da declaração. Segundo, 

em caso afirmativo, se o Conselho da Liga das Nações pode, com base no parágrafo 2º do 

mesmo artigo, formular recomendação que vão além das providas pelo parágrafo 1º460.  

O pedido de opinião é aceito e a Corte, presidida por sir Cecil Hurst, chama para 

apresentar argumentos as partes, Grécia e Albânia. A Albânia alega que a cláusula de sua 

Constituição que previa a abolição das escolas particulares estava de acordo com a letra e o 

espírito da Declaração de 1921, porque, por se tratar de um princípio geral que se aplicaria 

tanto à maioria como à minoria não haveria discriminação, dessa forma a igualdade de 

direitos estaria garantida para os dois lados. Os gregos argumentaram que a cláusula da 

Constituição albanesa não está de acordo com a Declaração porque a garantiria liberdade 

às minorias de constituírem escolas para terem escolas para preencherem as 

particularidades da sua educação. 

A Corte estimou que a tese albanesa não estava fundada, e que o artigo 5 da 

Declaração de 2 de outubro de 1921 garantia aos súditos albaneses, pertencentes às 

minorias, o direito de sustentar, dirigir e inspecionar – às suas expensas – e de criar 

instituições beneficentes, religiosas ou sociais, escolas e outros estabelecimentos de 

                                                                                                                                                                                
458 The Registry of Permanent Court of International Justice, 1922-2012, p. 157-159.  
459 CPJI, Escolas Minoritárias na Albânia, O.C. de 6 de abril de 1935, Série A/B, nº 64.   

 
460 A Declaração albanesa de 1921 institui as liberdades e garantias de não discriminação de fato e de lei das 

minorias dentro da Albânia. O artigo 5º mais especificamente garante aos povos minoritários a liberdade para 

construir escolas minoritárias para sua instrução.  
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educação, com direito ao livro uso de sua própria língua e ao livre exercício da sua 

religião461.  

A Corte emite a opinião dando razão aos argumentos gregos e acrescenta que o 

argumento albanês, de que a abolição de escolas de minorias manteria a equidade de 

direitos entre a maioria e a minoria, não está de acordo com a Declaração de 1921. A 

Declaração prevê a manutenção de igualdade na lei (de jure) e na prática (de facto), 

portanto, ao tratar a minoria e a maioria como iguais perante a lei, o governo acabaria por 

decretar a desigualdade na prática, logo ferindo os princípios acordados na Declaração.   

O princípio da igualdade foi a base para a opinião da Corte. A CPJI reconhece a 

necessidade de, em algumas situações, criar desigualdades compensatórias: igualdade 

perante o direito exclui toda a discriminação; enquanto que a igualdade de fato pode 

envolver a necessidade de tratamento diferenciado para atingir um resultado que 

restabeleça o equilíbrio entre situações diferentes 462.  

Pode-se afirmar que o ponto principal de uma proteção internacional das minorias é 

assegurar a todos às pessoas pertencentes a um grupo minoritário a fruição completa da 

garantia de igualdade e a proteção contra todo tratamento discriminatório463.  

A Corte Permanente de Justiça Internacional, órgão autônomo da estrutura da Liga 

das Nações. A Corte funcionou até o ano de 1946, quando, na 21ª sessão foi dissolvida e 

todos os seus bens foram transferidos para a Organização das Nações Unidas464. A Liga 

das Nações foi uma importante evolução nas tentativas de organizar o sistema 

internacional465. 

 

 

 

                                                           
461 The Registry of Permanent Court of International Justice, 1922-2012, p. 160. 
462 CPJI. Écoles minoritaires en Albanie, Avis Consultatif du 6 avril 1935, série A/B, n. 64, p. 19.  
463 FEINBERG, Nathan. La juridiction et la jurisprudence de la Cour permanente de justice internationale 

en matière de mandats et de minorités. Recueil des Cours de l Académie de Droit International de la Haye, 

vol. 59, 1937-I, p. 644.  
464 De fato, a Corte parou de funcionar a partir da Declaração da 2ª Guerra Mundial, e oficialmente existiu até 

1947, ao serem encerradas as conas da comissão de liquidação. Durante a 2ª Guerra Mundial, segundo 

CELSO MELLO, vários serviços do Secretariado foram transferidos para a Universidade de Princeton, p. 

629. MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 15ª ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2004.  
465 VARGAS, João Augusto Costa. Campanha Permanente: O Brasil e a reforma do Conselho de Segurança 

da ONU. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010, p. 26. 
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2.6 – A CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE NA CARTA DAS 

NAÇÕES UNIDAS  

 

 

 No século XX, o princípio da igualdade foi consagrado em inúmeros textos 

internacionais, outrossim, o mais importante é a Carta da ONU que em diversos momentos 

menciona a igualdade entre os Estados, desde o preâmbulo. O elemento soberano, presente 

no princípio, se refere a um atributo dos Estados, grandes ou pequenos. O artigo 2º, §1º, da 

Carta de São Francisco de 1945, que estabelece a igualdade jurídica de todos os membros 

da Organização das Nações Unidas466. Isto significa que as regras do Direito Internacional 

são formuladas de uma maneira abstrata, especialmente abstrações das grandezas físicas e 

do poder dos grandes Estados467.  

 O artigo 2º da Carta da Organização das Nações Unidas prevê os princípios 

fundamentais pelos quais a organização e os seus membros devem conformar-se nas suas 

relações. São eles: o princípio da igualdade soberana dos Estados, a boa fé, a resolução 

pacífica das controvérsias e a consequente proibição do recurso à força, a assistência às 

ações da ONU, a aplicação desses princípios aos países não membros da organização e a 

não-intervenção nos assuntos internos de um Estado. Esses princípios servem como guias 

para a estruturação de toda a ordem internacional 468. 

Em relação à soberania, o nascimento da ONU e a antinomia da soberania no novo 

Direito Internacional representam a crise da soberania no Direito Internacional 

contemporâneo. Tal paradigma da soberania externa atinge seu máximo fulgor e, 

simultaneamente, sua trágica falência na primeira metade do século XX com aquela nova 

guerra europeia dos trinta anos (1914-1945), constituída pelos dois conflitos mundiais, e 

que assinala, por assim dizer, seu suicídio . No plano do Direito Internacional, o novo 

                                                           
466 ANAND, R. P. Sovereign equality of states in international Law. Recueil des Cours de l Académie de 

Droit International de la Haye, 1986-II, v. 197, p. 116-117.  
467 Artigo 2º. A Organização e seus membros, para a realização dos propósitos mencionados no art. 1º, 

agirão de acordo com os seguintes princípios: 1. A Organização é baseada no princípio da igualdade 

soberana de todos os seus membros. A Carta das Nações Unidas foi assinada pelo Brasil, no governo do 

Presidente Getúlio Vargas, em São Francisco, nos Estados Unidos, em 26.06.1945; e, aprovada no Brasil 

pelo Decreto-lei 7.935, de 04.09.1945, e promulgada pelo Decreto 19.841, de 22.10.1945. Entrou em vigor 

no âmbito internacional em 24.10.1945. RANGEL, Vicente Marotta. Direito e Relações Internacionais: 

textos coligidos, ordenados e anotados (com prólogo), 7a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 36.  
468 BRANT, Leonardo Nemer Caldeira (org.). Comentário à Carta das Nações Unidas. Coordenação 

Executiva Pedro Ivo Ribeiro Diniz e colaboração de Ana Muñiz Álvarez et al. Belo Horizonte: Cedin, 2008, 

p. 56 e seguintes.  
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sentido da soberania, é representado pela Carta da ONU, lançada em São Francisco em 26 

de junho de 1945, e sucessivamente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

aprovada em 10 de dezembro de 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas.  

A Carta e a Declaração transformam a ordem jurídica do mundo, levando-o do 

estado de natureza ao estado civil. A soberania deixa de ser uma liberdade absoluta e 

selvagem e se subordina a duas normas fundamentais: o imperativo da paz e a tutela dos 

direitos humanos.  A Carta da ONU assinala o nascimento de um novo direito 

internacional e o fim do velho paradigma de Westfália 469. Assim caem todos os 

pressupostos e todas as características da soberania, seja interna ou externa, declara-se o 

princípio da igualdade soberana470.  

O princípio da igualdade soberana, como fundamento na Carta de São Francisco, é 

explicitado pela Resolução 2625 da Seção XXV da Assembleia Geral das Nações Unidas, 

Declaração relativa aos princípios de direito internacional relativos às relações amistosas 

e a cooperação dos Estados471. A Resolução é um aprofundamento do princípio da 

igualdade, como previsto na Carta das Nações Unidas originalmente em 1945. Logo no 

preâmbulo, a Resolução ressalta a importância de se fortalecer e de se manter a paz 

internacional, tendo como fundamento a liberdade, a igualdade, a justiça e o respeito aos 

direitos humanos fundamentais, bem como o desenvolvimento de relações amistosas entre 

as nações, independentemente de seus sistemas políticos, dos sistemas econômicos e 

sociais ou dos níveis de seu desenvolvimento472. 

Ressalta-se que a Resolução 2625 de 1970 é retomada em vários momentos quando 

são votados os tratados constitutivos de Organizações Internacionais, em especial os de 

cooperação e os de organizações regionais. A Carta de Bogotá de 1948, por exemplo, 

originada da 9ª Conferência Internacional Americana, que institucionaliza a Organização 

                                                           
469 FERRAJOLI, Luigi. A Soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado nacional. São Paulo: 

Martins Fontes, 2002, p. 40. 
470 KELSEN critica a expressão igualdade soberana , porque provavelmente quer dizer soberania e 

igualdade, duas características em geral reconhecidas dos Estados como sujeitos de direito internacional. 

Falar de igualdade soberana se justifica na medida em que ambos os atributos são normalmente concebidos 

como associados um ao outro. A igualdade dos Estados é quase sempre explicada como uma consequência de 

sua soberania ou como se esta implicasse a primeira , p. 32. KELSEN, Hans. A Paz pelo Direito. Tradução 

Lenita Ananias do Nascimento. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011. 
471 Resolução 2625 (XXV) - Declaração sobre os princípios de Direito Internacional relativos às relações 

amistosas e à cooperação entre os Estados de acordo com a Carta das Nações Unidas, 24 de outubro de 1970. 
472 MBAYE, Kéba. Article 2, paragraphe 1. « L Organisation est fondée sur le principe de l egalité 

souveraïne de tous ses Membres ». In. COT, Jean-Pierre ; PELLET, Alain. La Charte des Nations Unies: 

commentaire article par article. Préface de Javier Perez de Cuellar. 2e édition, revue et augmentée. Paris: 

Economica, 1991. 
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dos Estados Americanos (OEA), destaca, em preâmbulo, que a missão histórica da 

América é oferecer ao Homem terra de liberdade e um ambiente favorável ao 

desenvolvimento de sua personalidade, e que inúmeros convênios e acordos foram 

inspirados nessa missão, mediante mútua compreensão e respeito pela soberania de cada 

um, o melhoramento de todos na independência, na igualdade e no direito473.  

Dentre os direitos e deveres fundamentais dos Estados, a Carta de Bogotá afirma 

que os Estados são juridicamente iguais, desfrutam de iguais direitos e de igual capacidade 

para exercê-los, além de deveres iguais. Ademais, o dever de cada um não depende do 

poder de que dispõem para assegurar o seu exercício, mas sim do simples fato de sua 

existência como personalidade jurídica internacional474. 

Segundo CANÇADO TRINDADE, a consideração, pelo Comitê Especial, do 

princípio da igualdade soberana dos Estados, poderia parecer, em um primeiro momento, 

como redundante e conducente  a uma simples reafirmação do artigo 2 (1) da Carta da 

ONU475, no qual a Organização é baseada no princípio da igualdade de todos os seus 

Membros. Contudo, há um novo elemento presente: o reconhecimento pelos integrantes de 

seus sistemas políticos, sociais, econômicos e culturais, uma tentativa de demonstrar que 

essas diferenças não são relevantes para a diferenciação da igualdade soberana dos 

Estados.  

O Direito Internacional é redutor e negador das diferenças reais entre Estados, um 

obstáculo a todas as tentativas para fazer consagrar juridicamente uma tipologia de 

desigualdade dos Estados . A doutrina afirma que a principal implicação do princípio da 

                                                           
473 SCOTT, James Brown. Le principe de l’egalité juridique dans les rapports internationaux. Recueil des 

Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol. 42, 1932-IV, p. 467-630. Também TRINDADE, 

Antônio Augusto de Cançado. Princípios do Direito Internacional Contemporâneo. Brasília: Editora 

Universidade de Brasília, 1981, p. 73 e seguintes.  
474 Artigo 10 da Carta da Organização dos Estados Americanos de 1948, assinada em Bogotá, Colômbia, em 

30.04.1948. Aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo 64, de 07.12.1949. Entrou em vigor em 13.12.1951. 

Reformada pelo Protocolo de Buenos Aires em 1967, pelo Protocolo de Cartagena das Índias em 1985, pelo 

Protocolo de Washington em 1992, e pelo Protocolo de Manágua em 1993. A OEA, segundo Marotta Rangel, 

se origina da União Internacional das Repúblicas Americanas, criada em 1890, por iniciativa dos Estados 

Unidos da América, para dar ao continente voz autorizada diante de uma Europa colonialista e 

reincidente .  RANGEL, Vicente Marotta. Direito e Relações Internacionais: textos coligidos, ordenados e 

anotados (com prólogo), 7ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 95 e 100.   
475 TRINDADE, Antônio Augusto de Cançado. Princípios do Direito Internacional Contemporâneo. 

Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981, p. 73. Verificou-se no decorrer dos trabalhos uma 

preocupação constante com as desigualdades de facto entre os Estados, que não deveriam ser legalizadas , 

(nota 154). Um dos pontos mais frequentemente debatidos foi sem dúvida o direito dos Estados de dispor 

livremente de sua riqueza e seus recursos naturais, considerado um aspecto essencial do princípio em exame 

no campo econômico; a esse respeito, fizeram-se referências às resoluções do Assembleia Geral 1803 (XVII) 

de 1962, 2158 (XXI) de 1966, e 2200 A (XXI) de 1966, sobre a matéria , (nota 155).   
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igualdade é a reciprocidade dos direitos e das vantagens, bem como a dedução do princípio 

da não-discriminação476.  

 

 

2.7- OS PRINCÍPIOS NO DIREITO INTERNACIONAL  

 

 

Na trajetória histórica do Direito Internacional, alguns princípios foram 

individualizados pela necessidade de cada época para regular a conduta dos Estados na 

sociedade internacional. Os princípios foram sedimentados na história a partir das 

experiências contidas na sociedade internacional e dos acontecimentos que marcaram a 

condução política477.    

Para compreender a importância dos princípios, ALEXY, em construção já muito 

conhecida, afirma que a estrutura do ordenamento jurídico é dividida entre regras e 

princípios478. As regras correspondem a enunciados jurídicos tradicionais, nas quais consta 

um pressuposto de fato e uma consequência jurídica. Aquele que matar outrem deve ser 

preso é um exemplo básico de regra. Os princípios são, por seu turno, mandamentos de 

otimização de um determinado valor ou bem jurídico, que devem ser realizados na maior 

medida do possível. 

Diferente das regras que são aplicadas a partir da técnica da subsunção, os 

princípios são aplicados mediante a técnica da ponderação, que não acata a lógica do tudo 

ou nada  das regras (ou o caso concreto se subsume ou não), mas sim responde à lógica do 

mais ou menos , que consiste na busca da maior otimização do valor ou do bem jurídico 

nele contido, dentro das possibilidades do caso concreto. As vaguezas dos enunciados 

                                                           
476 O abandono de uma reciprocidade estrita será uma verdadeira violação do princípio da igualdade? Na 

realidade, a teoria da desigualdade compensadora pode ser considerada uma aplicação mais realista e mais 

exata da igualdade entre sujeitos de direito em situações diferentes; o processo não é muito diferente das 

jurisdições nacionais e do Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia que, solicitados com o argumento de 

igualdade contra os atos normativos da administração ou das instituições comunitárias, limitam o seu alcance 

apenas a situações exatamente comparáveis. Nesta perspectiva, a não reciprocidade não é uma moderação 

pragmática do princípio da igualdade, justificada por considerações unicamente morais. Ela é compatível, em 

direito, com o princípio da igualdade soberana na medida em que traduz diferenças objetivas entre Estados . 

PELLET, Alain. NGUYEN, Quoc Dinh; DAILLIER, Patrick. Direito Internacional Público. 2ª ed., Lisboa, 

Fundação Caloute Gulbenkian, 2003, p. 439-440.  
477 QUADRI, Rolando. Diritto Internazionale pubblico. 2ª ed., Palermo: Priulla, 1959, p. 142 e seguintes.   
478 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Centro de Estúdios Constitucionales, Madrid, 

1997, e também, em especial, a análise complementar do próprio Alexy à sua teoria em ALEXY, Robert. 
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contidos nos princípios excluem a possibilidade de uso da técnica da subsunção479. A 

estrutura principiológica das normas de direitos humanos, por exemplo, exige o estudo da 

concretização judicial e de seus instrumentos (como o princípio da proporcionalidade e a 

ponderação de interesses) para auxiliar o intérprete na solução de casos concretos480. 

No Direito Internacional, os princípios têm uma conotação normativa e influenciam 

os intérpretes de uma maneira ainda mais intensa que em outros ramos, principalmente 

pela construção sistemática do Direito Internacional. Devido ao próprio objeto do Direito 

Internacional, regular as relações entre os Estados, infere-se que alguns dos princípios 

próprios orientam e delimitam os contornos e aspectos das relações jurídicas que se busca 

tutelar.  

Os princípios servem como regras de orientação da ação dos Estados, assim como 

vetores da sistematização de tratados e documentos internacionais, sem deixar de ser 

também um instrumento para completar as eventuais lacunas que surjam na aplicação de 

uma regra.   

Adverte-se, no entanto, que não se pode ter uma visão equivocada dos princípios 

como valores imutáveis do Direito Internacional Público 481. Os princípios foram se 

traduzindo de acordo com o amadurecimento da sociedade internacional, tanto pela 

dinâmica das relações internacionais, como também pelo contexto histórico ou diplomático 

em que as relações dos Estados são estabelecidas. A percepção do conteúdo jurídico dos 

princípios também é dinâmica. A percepção inicial do princípio da igualdade no Direito 

Internacional não é a mesma do momento em que foi formalizado e prevista nos 

documentos internacionais.  

Os princípios do Direito Internacional podem ser classificados em três tipos482. Há 

os princípios basilares, que representam o ideal do Direito e da Justiça, são estruturais e 

necessários. O segundo tipo são os princípios gerais do Direito utilizados pelo Direito 

                                                                                                                                                                                

Epílogo a la Teoria de los Derechos Fundamentales , n. 66, Revista Espa ola de Derecho Constitucional, 

2002, p. 43-64.  
479 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral de Direitos Humanos na Ordem Internacional, Editora 

Renovar: Rio de Janeiro, 2005, p. 33.  
480 RAMOS, André de Carvalho. Direitos Humanos na Integração Econômica: análise comparativa da 

proteção de direitos humanos e conflitos jurisdicionais na União Europeia e Mercosul. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008, p. 34.  
481 MENEZES, Wagner. Os princípios no Direito Internacional. In CASELLA, Paulo Borba; CARVALHO 

RAMOS, André de (org.). Direito Internacional: Homenagem a Adherbal Meira Mattos. São Paulo: Quartier 

Latin, 2009, p. 690. 
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Internacional, desenvolvidos da ideia do Direito que a prática histórica dos sistemas 

internos permitiu integrar nos ordenamentos jurídicos , é a ideia que se depreende do 

Estatuto da Corte Internacional de Justiça. O terceiro tipo são os princípios do Direito 

Internacional, básicos da estrutura da sociedade internacional nas relações que são 

estabelecidas entre os sujeitos, que evoluem com a sociedade de Estados.  

A expressão do princípio da igualdade pode ser encontrada na classificação anterior 

dos três tipos dos princípios do Direito Internacional. No primeiro tipo, o princípio da 

igualdade é necessário para o início do estabelecimento das relações entre Estados e deve 

representar o próprio ideal de justiça. O marco westfaliano do Direito Internacional é a 

implementação da igualdade entre os Estados soberanos. No segundo tipo, como princípio 

geral do direito, o princípio da igualdade está presente nas Constituições dos Estados, é 

uma garantia prevista a partir do Iluminismo e do pensamento liberal e igualitário, que não 

deixa de sofrer transformações na forma como deve ser compreendido. No terceiro tipo, 

como um princípio específico do Direito Internacional, o princípio da igualdade se 

transforma no tempo e no espaço, uma nova dimensão. Como princípio do Direito 

Internacional, a igualdade está presente nas Convenções Internacionais e na Carta das 

Nações Unidas como princípio basilar. 

 

 

2.7.1 – Os princípios gerais do Direito   

 

Os princípios gerais do direito foram positivados como fontes do Direito 

Internacional no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, como sendo os 

reconhecidos pelas nações civilizadas483. Naquela ocasião, apesar das críticas ao termo 

excludente, naquela ocasião representou um importante aparelhamento do Direito 

Internacional, como vetores fundamentais, balizadores ideológicos da ordem jurídica , 

                                                                                                                                                                                
482 DEL MORAL, Maria Asunción Orench y. El derecho internacional como ordenamiento jurídico objetivo: 

los princípios generales del derecho internacional. Madrid: Universidad Pontifícia Comillas, 2004, p. 300 in 

MENEZES, 2009, p. 691.  
483 A denominação foi muito criticada por doutrinadores do Direito Internacional porque remete a uma 

discriminação, dado que os princípios deveriam ser aqueles reconhecidos pelas nações civilizadas, o que 

pode ser considerado ofensivo e contraditório para um sistema jurídico de vocação universalista como o 

Direito Internacional, em CHENG, Bin. General Principles of Law as Applied by International Courts and 

Tribunals, with a foreword by Georg Scwarzenberger. Cambrigde: Grotius, 1987. Também CHAUMONT, 

Charles. Cours general de droit international public. Recueil des Cours de l Académie de Droit International 

de la Haye, vol. 129, 1970, p. 456-470.  
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que serviam na época como um instrumento para completar as lacunas que não fossem 

preenchidas pelas convenções internacionais ou pelo direito consuetudinário484.  

A presença dos princípios gerais do direito dentre as fontes do Direito Internacional 

pode ser explicada como uma fundamentação jusnaturalista do Direito Internacional, o que 

corresponde a apenas uma das concepções existentes. A expressão incorporou a tensão da 

polaridade  na redação do artigo 38 do Estatuto da CIJ entre o jusnaturalistas que 

advogavam pela dominação dos princípios universais de justiça objetiva485 e os 

positivistas , referindo-se aos princípios de direito cristalizados nos ordenamentos 

jurídicos nacionais486.  

No caso de não ser aplicada nenhuma das normas ao caso concreto, a Corte serve-

se dos princípios gerais do Direito, recorrendo às características vinculadas à sua origem e 

conteúdo, como a generalização de normas jurídicas pertencentes ao direito interno, o 

reconhecimento pela maioria dos membros da comunidade internacional e a possibilidade 

de transferência das ordens jurídicas ao Direito Internacional487. 

VERDROSS classifica os princípios gerais do direito em três classes diferentes. 

Primeiro, os princípios que decorrem diretamente da ideia do Direito, que dita que toda lei 

deve possuir um conteúdo razoável e, por conseguinte, deve surtir algum efeito, como o 

princípio da boa-fé, na qual uma obrigação internacional contraída deve ser cumprida. Em 

segundo lugar, um princípio geral de direito pode ser dado como uma instituição jurídica 

específica. Os princípios não estão necessariamente expressos no direito positivo, todavia 

                                                           
484 BRIERLY, James Leslie. Règles générales du droit de la paix. Recueil des Cours de l Académie de Droit 

International de la Haye, vol.  58, 1936-IV, p. 1-242. O autor adverte, no entanto, no que se refere às fontes 

do Direito Internacional, que elas não podem ter um significado preciso, porque o que as fontes tentam 

expressar não admite nenhuma definição exata. Embora o conhecimento de fontes formais de direito possa 

explicar o lado estático do direito, não pode, por si só, compreender a classificação dinâmica e não mostra 

como a lei desempenha o seu papel que se necessita na vida social , p. 79. 
485 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Princípios do Direito Internacional Contemporâneo. Introdução 

de Vicente Marotta Rangel. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981, p. 17-19. CANÇADO 

TRINDADE ressalta que na verdade, controvérsias se fizeram presentes durante a própria redação do artigo 

38 do Estatuto da Corte de Haia em junho e julho de 1920. A Comissão Consultiva de Juristas, trabalhando 

na questão, tinha composição ilustre: Adatci, Altamira, Clovis Bevilacqa (substituído posteriormente por 

Raul Fernandes), Barão Descamps, Hagerup, Albert de La Pradelle, Loder, Lord Phillimore, Ricci-Busatti, 

Elihu Root (assistido por J. B. Scott), sendo Anzilotti o Secretário-Geral da Comissão. Os principais 

protagonistas do debate sobre os princípios gerais do direito foram o Barão Descamps, Lord Phillimore e Mr. 

Root .   
486 GUGGENHEIM defendia a concepção positivista do termo, enquanto TRUYOL y SERRA, a visão 

jusnaturalista. TRUYOL y SERRA, Antonio. Fundamentos de derecho internacional público. 4ª ed. Madrid: 

Editorial Tecnos, 1977; GUGGENHEIM, Paul. Contribution à l’histoire des sources du droit des gens. 

Recueil des Cours de l Académie de Droit International, v. 94, 1958, p. 72-76 e 80-81.  
487 BARBERIS, Julio A. Formación del Derecho Internacional. Buenos Aires: Editorial Ábaco de Rodolfo 

Depalma, 1994 apud MENEZES, Wagner. Obra citada, 2009, p. 692, nota de rodapé 23. 
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podem implicitamente estar no controle por uma instituição. São os que não podem ser 

ignorados, mesmo que não expressos na convenção, na lei positiva, por exemplo, quando 

cada contrato exige o consentimento livre, o objeto lícito, que não pode ser contrário aos 

bons costumes. A terceira classe de princípios gerais do direito é o que levanta a maioria 

dos problemas, os princípios afirmados pelo direito positivo interno das nações civilizadas. 

 VERDROSS ressalta que o direito interno não pode ser aplicado, como fonte dos 

princípios gerais do direito, nas relações internacionais488: se um princípio de direito é 

aceito pela legislação de diferentes nações civilizadas, é possível assumir que é a conclusão 

a partir da ideia do próprio Direito 489. O reconhecimento destes princípios pela lei das 

nações civilizadas não aciona aplicabilidade no cenário internacional, pois é apenas prova 

da existência objetiva490. 

Outra distinção que pode ser estabelecida para os princípios gerais do direito como 

fonte do Direito Internacional são os que constituem a base dos costumes internacionais e 

os previstos nas convenções internacionais, como o próprio princípio da igualdade jurídica 

dos Estados, da não agressão, da autodeterminação dos povos, da solução pacífica de 

controvérsias. Os princípios são também aqueles que se depreendem do conteúdo dos 

direitos concordantes, dos povos civilizados, como o princípio de indenizar os prejuízos 

causados, o estado de necessidade e a boa-fé 491. 

Da forma como foram redigidos no Estatuto da Corte, os princípios gerais 

representam a base da ordem jurídica, impregnados de fundamento ético de justiça e de 

equidade, que sedimenta a base normativa dos Estados. Os princípios gerais do direito 

operam como regras de reconhecimento das regras legais explícitas em tratados ou 

costumes e são verdadeiramente a base sobre a qual se estrutura o Direito Internacional . 

Os princípios gerais do Direito enunciados pela jurisprudência internacional refletem 

valor compartilhado por aquele sistema de direito, traduzido na construção normativa 

                                                           
488 VERDROSS, Alfred. Les principes généraux du droit dans la jurisprudence internationale. Recueil des 

Cours de l Académie de Droit International de la Haye, 1935, t. 52, p. 204.  
489 « Mais si un principe du droit est accepté par la législation des différentes nations civilisées, il est permis 

de 'présumer qu'il s'agit d'une conclusion découlant de l'idée du droit, et que, par conséquent, ce principe 

peut être appliqué aussi par le juge international ». VERDROSS, Alfred. Les principes généraux du droit 

dans la jurisprudence international. Recueil des Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol. 

52, 1935, p. 204-205.  
490 VERDROSS, Alfred. Les principes généraux du droit dans la jurisprudence internationale. Recueil des 

Cours de l Académie de Droit International de la Haye, 1935, vol. 52, p. 191-252. 
491 MERCADANTE, Araminta de Azevedo. A processualística dos atos internacionais: Constituição de 1988 

e MERCOSUL. In: CASELLA, Paulo Borba. Contratos Internacionais e direito econômico no MERCOSUL. 

São Paulo: LTr, 1996, p. 462.  
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jurisprudencial 492. Vale destacar ainda que o artigo 38, contendo referências aos costumes 

e aos princípios gerais do direito, repudia a tese de que somente as regras criadas por um 

processo formal legislativo são válidas. Ao contrário, sustenta que assim como o 

ordenamento jurídico interno, o Direito Internacional contém um certo número de 

princípios não formulados e em constante transformações493.  

Superando a imprecisão terminológica do dispositivo do Estatuto da Corte 

Internacional de Justiça, ocorre a consolidação do princípio da igualdade com a Carta de 

São Francisco, o tratado constitutivo da Organização das Nações Unidas, firmada em 1945. 

Os princípios gerais são identificados e servem como a base das relações internacionais 

contemporâneas. E, com a adesão expressiva da sociedade internacional à Carta, os 

princípios expressos assumem importância singular na orientação da ação dos Estados nas 

suas relações internacionais.  

Ressalta-se que apesar de a teoria do Direito explicar os princípios como 

completude ou norma supletiva, na expressão de SCELLE494, como instrumento normativo 

para preenchimento de lacunas, como fonte complementar para o exercício de um poder 

jurisdicional, para o Direito Internacional os princípios são vistos de uma maneira mais 

ampla, ocupando um importante espaço no universo sistemático normativo da disciplina: 

os princípios acabam orientando a ação dos Estados como vetores de ação no plano 

internacional, em razão de um sistema essencialmente baseado na vontade autolimitativa 

dos Estados diante da produção de regras dos Estados 495.  

Princípio é um enunciado, implícito ou explícito, que reúne disposições 

fundamentais do Direito Internacional496. Para WAGNER MENEZES, é possível 

                                                           
492 MENEZES, Wagner. Os princípios no Direito Internacional. In CASELLA, Paulo Borba; CARVALHO 

RAMOS, André de (org.). Direito Internacional: Homenagem a Adherbal Meira Mattos. São Paulo: Quartier 

Latin, 2009, p. 692. 
493 BOS, Maarten. The Recognized Manifestations of International Law: a New Theory of Sources, German 

Yearbook of International Law, n. 20, 1977, p. 7, sugere que as fontes não escritas do Direito Internacional, 

como os princípios gerais do direito e os costumes internacionais são mais dedutíveis, ao passo que fontes 

escritas, como os tratados e algumas decisões judiciais e das Organizações Internacionais, prestam-se mais à 

indução  apud TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Princípios do Direito Internacional 

Contemporâneo. Introdução de Vicente Marotta Rangel. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981, p. 

19, nota 106.  
494 SCELLE, Georges. Précis de droit des gens: principes et systématique. Paris: Librairie du Recureil Sirey, 

1932, p. 312. 
495 MENEZES, Wagner. Os princípios no Direito Internacional. In CASELLA, Paulo Borba; CARVALHO 

RAMOS, André de (org.). Direito Internacional: Homenagem a Adherbal Meira Mattos. São Paulo: Quartier 

Latin, 2009, p. 694. 
496 ROLIN, Henry. Les principes de droit international publica. Recueil des cours de l Académie de droit 

international de la Haye,1950, vol. 77, p. 5-301. 
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visualizar o Direito Internacional desenhado em um ambiente aberto, em cuja base 

estariam os princípios norteadores das regras , nessa analogia, na superfície seriam 

encontrados os tratados, os costumes, a jurisprudência e as normas positivadas497.  

A sistemática do Direito Internacional não compreende apenas normas jurídicas 

positivas, mas um conjunto de princípios que concretizam o ideal de justiça do sistema 

jurídico, dando sentido à segurança e à obrigatoriedade498. Assim, os princípios situam-se 

na base de todo o sistema, orientando a ação dos Estados e a produção das regras jurídicas. 

O caso do Direito Internacional em especial, por envolver uma sedimentação 

histórica da sociedade global, ao mesmo tempo que possui um sistema extremamente 

aberto e plural de fontes, substancialmente baseado tanto na vontade estatal como na 

consciência moral da sociedade internacional, os princípios no Direito Internacional 

tomam espaço de relevância não somente como normas de organização do sistema, mas 

como um verdadeiro pilar das normas499.  

 

 

2.8 - A IGUALDADE COMO PRINCÍPIO DO DIREITO INTERNACIONAL  

 

 

A igualdade, quando utilizada como referência à lei que rege os Estados indica 

igual proteção da lei ou perante a lei500. Os Estados são iguais perante a lei quando são 

igualmente protegidos no gozo de seus direitos e igualmente compelidos a cumprir suas 

obrigações501.  

                                                           
497 MENEZES, Wagner. Os princípios no Direito Internacional. In CASELLA, Paulo Borba; CARVALHO 

RAMOS, André de (org.). Direito Internacional: Homenagem a Adherbal Meira Mattos. São Paulo: Quartier 

Latin, 2009, p. 695. 
498 ARBUET VIGNALI, Heber. Derecho Internacional Público. Montevidéu: Fundación de Cultura 

Universitaria, t. I, 1996, p. 84.  
499 MENEZES, Wagner. Derecho Internacional en América Latina. Brasília: FUNAG, 2010, p. 225-226. En 

esa perspectiva, es possible visualizar el Derecho International disseñado en un ambiente abierto, em cuya 

base estarían los princípios vertebradores de las reglas mientras en la superfície estarian los tratados, los 

hábitos, la jurisprudência y las normas positivadas , p. 226.  
500 DICKINSON, Edwin de Witt. The equality of States in International Law, Cambridge: Harvard 

University Press, 1920, p. 3.  
501 Este parece ter sido o significado da observação, feita pelo primeiro delegado francês na Segunda 

Conferência de Haia, em 1907, que cada país é uma pessoa soberana, igual a outros em dignidade moral, e 

tem, seja o Estado pequeno ou grande, fraco ou poderoso, igual direito ao respeito dos seus direitos, uma 

obrigação igual no desempenho das suas funções . BOURGEOIS, Leon. La Deux. Confer., II, 881, apud 

DICKINSON, 1920. p. 4 each nation is a sovereign person, or great, weak or powerful, an equal claim to 

respect for its rights, an equal obligation in the performance of its duties , p. 3. 
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Todos os Estados são iguais perante o Direito Internacional, o artigo 4º da 

Convenção Pan-americana realizada em Montevidéu em 1932 sobre os Direitos e Deveres 

dos Estados dispõe que os Estados são juridicamente iguais, gozam dos mesmos direitos e 

têm a mesma capacidade no seu exercício. Os Direitos dos Estados não dependem do 

poder que tenham para assegurar o exercício desses direitos, mas do simples fato da sua 

existência como pessoa do direito internacional502. 

A doutrina da igualdade dos Estados foi introduzida na ciência do direito 

internacional pelos autores jusnaturalistas. Argumentavam eles que, assim como os 

homens eram iguais no estado da natureza  (isto é, antes do estágio político da sua 

evolução), também os Estados, que vivem ainda nessa fase, terão forçosamente de ser 

iguais. 

Existe uma sociedade internacional porque há relações contínuas entre as 

coletividades que são formadas por homens que apresentam como característica a 

sociabilidade, que também se manifesta no mundo internacional 503. A sociedade 

internacional é paritária uma vez que nela existe a igualdade jurídica. É universal porque é 

abrangente, aberta, porque todo ente, ao reunir determinados elementos, torna-se seu 

membro sem que haja necessidade de os membros já existentes se manifestarem sobre o 

seu ingresso. E o direito que nela se manifesta é originário, porque ele não se funda em 

nenhum outro ordenamento positivo504. 

Para a escola positivista, no entanto, a igualdade é apenas uma precaução oratória, 

uma simples forma de política jurídica: a igualdade dos Estados não é um direito, mas a 

consequência necessária da natureza convencional das relações inter-estatais 505. O 

princípio da igualdade jurídica dos Estados é um padrão para a vida internacional, uma 

hipótese e um ideal a qual os povos e as nações almejam.506 

                                                           
502 Promulgada pelo Brasil pelo Decreto n. 1570, de 13 de abril de 1937 e os instrumentos de ratificação 

depositados na União Pan-americana. A Conferência sobre Direitos e Deveres dos Estados foi assinada em 

Montevidéu em 26 de dezembro de 1933 por ocasião da Sétima Conferência Internacional americana.  
503 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público, vol. I, 15ª ed., 2004, p. 56: 

nenhum Estado poderia subsistir sem manter qualquer tipo de relações com os seus vizinhos e a própria 

noção de Estado perderia o seu valor se aplicada a uma coletividade que não se integrasse na sociedade 

internacional . 
504 MELLO, Celso Albuquerque D. Curso de Direito Internacional Público, vol. I, 15ª ed., 2004, p. 57.  
505 BOUTROS-GHALI, Boutros. Le principe d’égalité des Etats e les Organisations Internationales. Recueil 

des cours de l Académie de droit international de la Haye,1960-II, vol. 100, p. 20: « L'égalité des Etats n'est 

pas un droit, mais la conséquence nécessaire du caractère conventionnel des relations inter-étatiques ». 
506 Apesar de o princípio ser tomado como padrão para as relações entre Estados, há alguns juristas que o 

repudiam. GARNER, James W. Le développement et les tendances récentes du droit international. Recueil 
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A igual proteção da lei ou a igualdade perante a lei é essencial para qualquer 

sistema jurídico. Para o Direito Internacional, é consequência necessária da negação de um 

império universal e a afirmação de que os Estados possam viver numa sociedade 

internacional tendo como base o direito507. 

Por outro lado, para regular a sociedade internacional, o Direito Internacional 

possui princípios próprios que delimitam as relações jurídicas que busca tutelar508. O 

princípio da igualdade é um destes, aplicado pelos Estados em suas relações mútuas. O 

princípio é ponto de partida para o Direito Internacional, mais do que uma expressão de 

Direito, a paridade jurídica entre os membros é um modo justo de a sociedade 

internacional se estabelecer509. 

Algumas doutrinas costumam contestar a igualdade dos Estados perante o Direito, 

por acreditar que o raciocínio seja baseado em premissas falsas e, que no seu significado 

natural, a conclusão que dele se tira possa ser desmentida pela realidade bem evidente dos 

fatos. Quaisquer que sejam os padrões utilizados – tamanho, população, riqueza, força ou 

grau de civilização – os Estados, na verdade, não são iguais. Quando a doutrina pede, 

pois, que acreditemos na igualdade dos Estados perante o direito, apesar das diferenças 

óbvias noutros aspectos, somos naturalmente levados a perguntar quais as consequências 

dessa pretensa igualdade jurídica 510.  

Contudo, a igualdade jurídica como princípio deve ser reafirmada, para garantir a 

legitimidade nas relações internacionais, tanto nas relações mútuas entre os Estados, como 

na garantia da igualdade promovida pelos órgãos das Nações Unidas, especialmente a 

                                                                                                                                                                                

des cours de l Académie de droit international de la Haye, 1931, vol. 35, p. 605-719. O autor menciona o 

declínio do princípio para alguns autores, nota 4 da página 702. 
507 DICKINSON, Edwin de Witt. The equality of States in International Law, Cambridge: Harvard 

University Press, 1920, p. 4. 
508 MENEZES ressalta que os princípios do Direito comum são deduzidos de elementos valorativos que 

acabam influenciando a ideia do próprio Direito como regra de conduta, como a moral, a ética e os ideais de 

justiça, de igualdade, de equilíbrio, entre outros. In MENEZES, Wagner. Os princípios no Direito 

Internacional. In CASELLA, Paulo Borba; CARVALHO RAMOS, André de (org.). Direito Internacional: 

Homenagem a Adherbal Meira Mattos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 687, nota de rodapé 11.  
509 LIMA, Hermes. Introdução à Ciência do Direito. 14ª edição. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 

1964, p. 363, Capítulo XL Direito Internacional Público: histórico e problemas.  
510 BRIERLY apresenta sua visão quanto à desigualdade entre os Estados, evidenciada pela existência das 

Grandes Potências, cuja preponderância política se converteu, tanto no Pacto da SdN como na Carta da ONU, 

em autêntica primazia jurídica. Há desigualdade porque há Estados com o Estatuto de protetorado; porque 

aqueles que têm obrigações jurídicas em relação a minorias de que outros estão isentos; e, pelos Estados, 

ainda que historicamente, que tiveram a jurisdição limitada pelo sistema das capitulações . BRIERLY, James 

Leslie. Direito Internacional. Tradução de M. R. Crucho de Almeida. Fundação Calouste Gulbenkian, 

Lisboa, Portugal, 1963, p. 127 e 128. 
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Assembleia Geral, no qual o princípio ganha maior destaque.  A igualdade é o princípio 

basilar das relações entre os Estados511.  

Assim, apesar das desigualdades entre Estados com relação ao tamanho do 

território, do número de população, da prosperidade econômica, do poder militar, do grau 

de desenvolvimento industrial, o princípio da igualdade de Estados é um dos mais 

conhecidos e é reiteramente identificado como um dos princípios fundamentais do Direito 

Internacional512.  Tradicionalmente, junto com a soberania e a independência, o princípio 

da igualdade é considerado um atributo inerente aos Estados, um princípio absoluto e 

inquestionável 513.  

BOBBIO insere o princípio como ponto fundamental para completar a ordem 

jurídica: os princípios gerais são normas como todas as outras, porque são normas aquelas 

extraídas dos princípios, por meio da generalização, que tem como função regular um caso 

ainda não regulamentado514.  O sentido de sistema é o que não há normas incompatíveis, 

mas pela coerência garantida por meios de solução das antinomias, de modo a manter o 

sistema como justo: as normas que compõem o sistema devem estar num relacionamento 

de coerência entre si 515.  

Sobre os princípios, MIGUEL REALE ensina que eles estão presentes quando o 

nosso pensamento opera essa redução certificadora, até atingir juízos que não possam mais 

ser reduzidos a outros . Os princípios são verdades ou juízos fundamentais, que servem 

de alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto de juízos, ordenados em um sistema de 

conceitos relativos à dada porção da realidade . Às vezes também se denominam 

princípios certas proposições que, apesar de não serem evidentes ou resultantes de 

evidências, são assumidas como fundantes da validez de um sistema particular de 

conhecimentos, como seus pressupostos necessários516. O princípio da igualdade é um dos 

pressupostos, uma direção normativa do sistema jurídico, indica uma conduta que deve ser 

aceita pela sociedade como um todo.  

                                                           
511 FONSECA JÚNIOR, Gelson. A legitimidade e outras questões internacionais: poder e ética entre as 

nações. São Paulo: Paz e Terra, 1998. 
512 ANAND, R. P. Sovereign equality of states in international Law. Recueil des cours de l Académie de 

Droit International de la Haye,  vol. 197, 1986-II, p. 52 e seguintes. 
513 JESSUP, Philip C. The Equality of States as Dogma and Reality, Polítical Science Quarterly, vol. 60, 

1945, p. 527.  
514 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10ª ed. Brasília: Ed. UnB, 1999, p. 158-159.  
515 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Obra citad, 1999, p. 113.  
516 REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 60.  
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O princípio se coloca como um pressuposto da existência de certas leis e do próprio 

Direito como sistema517. Para ALEXY a estrutura do ordenamento jurídica é dividida em 

regras e princípios518. A noção de princípio assume um sentido interpretativo com o 

objetivo de dar maior efetividade à própria norma519. O princípio apresenta uma direção de 

anterioridade sem desconhecer que a norma jurídica é, ao mesmo tempo, regra 520.   

CANOTILHO estabelece algumas diferenças sobre as regras e princípios. Salienta 

que os princípios são as normas com maior grau de abstração em relação às regras; que a 

regra tem um caráter mais aplicativo no caso concreto; que para o sistema de fontes do 

direito, os princípios são fundamentais, em posição hierárquica acima das regras; que os 

princípios estão mais próximos aos valores morais do ideal de Justiça e as regras são mais 

funcionais; por fim, que os princípios são fundamentos das próprias normas521.  

A doutrina de Direito do filósofo KANT também traz referência ao caráter mais 

amplo dos princípios, como um imperativo categórico da lei. KANT afirma que o 

princípio, que de certas ações faz um dever, é uma lei prática. O imperativo categórico, que 

enuncia de uma maneira geral o que é obrigatório, é formulado como algo que age segundo 

uma máxima que pode ao mesmo tempo ter valor da lei geral522. 

Num primeiro momento, percebe-se que a ideia do princípio da igualdade entre os 

Estado, como um importante postulado normativo-jurídico, encerra o pensamento de que 

para o Direito Internacional, as normas devem ser cumpridas por todos os Estados, 

independentemente da dimensão geográfica, arsenal militar, poder econômico ou qualquer 

outro critério, servindo como uma reação à ação hegemônica de alguns Estados. 

Não parece necessário enfatizar que apesar digualdade igualdade perante a lei 

proclamada, existe um contraste com alguns fatos das relações internacionais, como o 

                                                           
517 MENEZES, Wagner. Os princípios no Direito Internacional. In CASELLA, Paulo Borba; CARVALHO 

RAMOS, André de (org.). Direito Internacional: Homenagem a Adherbal Meira Mattos. São Paulo: Quartier 

Latin, 2009, p. 689.  
518 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 

1997.  
519 ALEXY, Robert. Colisão de Direitos Fundamentais e Realização de Direitos Fundamentais no Estado de 

Direito Democrático. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, n. 17, 1999, p. 267-279.  
520 RIBAS, José Ribas. A noção dos Princípios no Direito Público do Estado Democrático. In PEIXINHO, 

Manoel Messias; GUERRA, Isabella Franco; FILHO, Firly Nascimento. Os Princípio da Constituição de 

1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2001, p. 126. 
521 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 4ª ed. Coimbra: Almedina, 

1998, p. 166-167.  
522 KANT, Immanuel. Doutrina do direito. Tradução de Edson Bini. São Paulo: Ícone, 1993, p. 39: pode 

considerar tuas atuações segundo seu princípio subjetivo; mas não podes estar seguro de que um princípio 

tem um valor objetivo exceto quando seja adequado a uma legislação universal, quando esse princípio possa 

ser erigido por tua razão em uma legislação universal . 
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poder de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas. As chamadas grandes 

potências têm enorme vantagem sobre os Estados menores, e essa vantagem se percebe, 

mesmo quando não está sendo usada para um propósito maior, como a promoção da paz. 

Não faz sentido dar às grandes potências o poder de voto, se no âmbito das democracias, 

tanto o rico como o pobre, o homem e a mulher, o jovem e o idoso, têm a mesma voz e o 

mesmo voto 523.  

O princípio da igualdade entre Estados foi primeiramente previsto para as relações 

entre os Estados desenvolveu-se uma distorção do princípio que não encontra mais 

similaridade jurídica no âmbito dos Estados. É salutar que os chamados pequenos Estados 

têm mais legitimidade para resolver em última instância os problemas mundiais porque 

têm interesses menos egoístico que os das grandes potências, e por isso, podem ser mais 

justos . Os Estados menores também sofreram as consequências dos erros cometidos pelas 

grandes potências, por isso os Estados menores têm equitativamente o dever de opinar e 

decidir sobre os problemas do mundo. Por fim, se quisermos ser fiéis à ideia democrática, 

essas ideias devem prevalecer. Não podemos proclamar a democracia, e praticar o governo 

de poucos524.  

A igualdade é a regra geral, no sentido de que é um postulado básico, no sentido de 

que não pode ser afastado. O reconhecimento da desigualdade, todavia é uma exceção 

atributiva. Portanto, a extensão da diferença deve ser especificada objetivamente525. 

 A consideração de desigualdade entre os Estados no plano internacional deve ser 

amparada pela legitimidade que vem expressa pela aceitação jurídica dos Estados dessa 

condição desigual. No plano internacional, os Estados possuem características muito 

                                                           
523 KLEFFENS, E. N. van. Sovereignty in International Law: five lectures. Recueil des Cours de l Académie 

de Droit International de la Haye. vol. 82, 1953-I, p. 1-131.  
524 KLEFFENS, E. N. van. Sovereignty in International Law: five lectures. Recueil des Cours de l Académie 

de Droit International de la Haye, vol. 82, 1953-I, p. 90-92. O autor faz severa crítica ao sistema de votação 

que estava para ser criado pelas quarto grandes potências para ainda projetada ONU, em que o voto de 

grandes têm um peso maior do que os dos outros Estados, um atentado à ideia da democracia. Para ele é a 

prática da regra dos poucos. I venture to submit that, in a world dedicating itself anew to democracy, this is 

an antiquated conception. In national affairs we have advanced well beyond the stage when wealth gave 

political power. The poor worker has as good a voice and a vote as the rich man. It is difficult to see how, in 

things international, democratically minded people can feel justified in attaching more weigt to the voice of 

the greater powers than to that of the smaller ones – not necessarily mall ones. Might and influence in 

national and international affairs are one thing: opinions and views are another. The great powers, 

according to the Big Four  theory, seem desirous of benignly ruling the community of nations  the lesser 

powers (whose very life depends on wise international cooperation) wish to serve the common good, and I 

venture to suggest that this is a more valuable – because a more unselfish – approach to claiming a vote at 

the council table. If we are to be true to the democratic idea, these ideas should prevail. We cannot proclaim 

democracy, and practice the rule of the few .  
525 MENEZES, Wagner. Derecho Internacional en América Latina. FUNAG, Brasília, 2010, p. 217-220.  
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diversas do ponto de vista cultural, histórico e político, e o Direito Internacional deve 

orientar a relação dentro de um caráter isonômico de igualdade efetiva entre os Estados na 

sociedade internacional contemporânea. 

No próximo capítulo, depois da breve trajetória histórica do princípio da igualdade, 

bem como nas principais acepções, procura-se demonstrar a aplicação do princípio na 

Organização das Nações Unidas, principalmente a partir da evolução que o princípio passa 

nas Resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas e sua evidência pela Corte 

Internacional de Justiça.   
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CAPÍTULO 3 

A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE NA 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

 

 

Para compreender o novo entendimento sobre o princípio da igualdade é 

fundamental conhecer um dos fatores mais relevantes na evolução do Direito Internacional, 

qual seja, a atuação crescente das Organizações Internacionais, e em especial da 

Organização das Nações Unidas pela amplitude de suas funções na sociedade internacional 

contemporânea526.  

 

 

3.1 – AS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS NO DIREITO INTERNACIONAL 

CONTEMPORÂNEO 

 

 

As Organizações Internacionais são resultado do aumento da necessidade de 

cooperação entre os Estados527, que as criam por meio de uma vontade coletiva de caráter 

internacional. Historicamente, podem ser compreendidas como uma extensão dos próprios 

Estados. Assim, os Estados realizam conferências internacionais, não habituais num 

primeiro momento e mais frequentes com o passar do tempo. Os Estados também 

concedem poderes, paulatinamente, aos secretariados permanentes, com o tempo 

consolida-se a indeia de que a Organização Internacional passa a ter vontade própria, 

                                                           
526 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direito das Organizações Internacionais. 5ª ed. revista, 

atualizada e ampliada. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2012.  
527 ACCIOLY, Hildebrando. Tratado de Direito Internacional Público, 3ª ed, vol. II. FUNAG: Brasília, São 

Paulo: uartier Latin, 2009, p. 8 e seguintes. As exigências da cooperação internacional, numa época em 

que a interdependência das nações se tem tornado cada vez mais imperiosa, levaram à criação e 

desenvolvimento de instituições internacionais, para diferentes finalidades . 
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distinta da dos Estados membros528. A vontade, contudo, representa a convergência de 

conveniências e de aspirações dos Estados que compõem uma organização529. 

Poucas décadas posteriores à criação da Organização das Nações Unidas, o 

fenômeno da expansão das Organizações Internacionais, com personalidade jurídica 

própria530, foi acompanhado por um processo de ampliação dos seus poderes e da sua 

regulamentação531. A personalidade jurídica, por sua vez, é elemento constante da 

definição da Organização Internacional, geralmente reconhecida expressamente nos 

tratados que a constituem ou em instrumentos colaterais532.  

A multiplicação das Organizações Internacionais está diretamente relacionada a 

uma necessidade funcional dos próprios Estados de não serem capaz de exercer 

determinadas funções públicas sem a ajuda um do outro. CANÇADO TRINDADE ressalta 

que com o surgimento das Organizações Internacionais, atuantes nos mais distintos 

domínios da atividade humana, o corpus juris do Direito Internacional foi ampliado. A 

personalidade e a capacidade jurídicas das Organizações Internacionais antes restritas aos 

Estados, passaram a conter também as Organizações Internacionais, acarretando uma 

reavaliação – e ampliação – do capítulo dos sujeitos do Direito Internacional 533. 

GUIDO SOARES traz a definição de Organizações Internacionais como resultantes 

da vontade dos Estados ou de pessoas de Direito Internacional, que como na ordem interna, 

as pessoas jurídicas têm existência como uma pessoa coletiva que não se confunde com os 

                                                           
528 REUTER, Paul. Principes de Droit International Public. Recueil des Cours de l Académie de Droit 

International de la Haye, vol. 103, 1961-II, p. 516, permanence et volonté propre, distincte de celle des 

Etats membres, sont bien des critères juridiques de la notion d’organisation internationale ». 
529 Sobre a personalidade jurídica das Organizações Internacionais, concede bastante relevância à vontade 

estatal no processo de criação e de desenrolar das suas atividades, ao longo de sua existência, as 

organizações internacionais continuarão a depender estreitamente do entusiasmo ou da apatia, do respeito ou 

da má-fé que seus membros lhe dedicam , ALVAREZ, José E. International organization as law-makers. 

Oxford: Oxford University Press, 2006. 
530 THIERRY, Hubert. Droit International public. 4ª Ed. Paris: Montchrestien, 1984, p. 257. Comme l tat, 

l organisation tire um certain nombre de pouvoirs de son existence de fait, indépendamment de son existence 

de droit en vertu du traité  comme l tat, elle s impose dans l ordre international, hors de toute manifestation 

de volonté de la part de ceux qui subissent son poids. La CIJ a reconnu compétence à l ONU pou présenter 

des réclamations internationales contre un gouvernement responsable de dommages qui lui avainet été causé 

(Avis du 11 avril 1949) ».   
531 VALLEJO, Manuel Díez de Velasco. Las Organizaciones Internacionales. Madrid: Ed. Tecnos, 2008.  
532 PELLET, Alain; DAILLIER; Patrick; DINH, Nguyen Quoc. Direito Internacional Público, 2ª ed. 

Tradução de Vítor Marques Coelho. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, p. 607 e seguintes.  
533 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direito das Organizações Internacionais. 5ª ed. Belo Horizonte: 

Editora Del Rey, 2012, p. 528. Continua o autor, a atuação em áreas como as comunicações internacionais, 

a exploração dos fundos oceânicos e do espaço exterior, a navegação aérea sobre o alto mar ou sobre as áreas 

além dos limites da jurisdição nacional, dentre outras, evidenciava aos Estados a necessidade de promover 

maiores cooperação e coordenação internacionais, inclusive para desempenhar suas funções públicas com 

mais eficácia .   
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indivíduos ou as outras entidades que as constituíram ou as compõem. As Organizações 

Internacionais devem ser instituídas mediante um tratado ou convenção internacional, com 

poder de decisão que não depende da vontade individual de nenhum Estado membro. As 

Organizações internacionais são regidas pelo Direito Internacional, não pelo direito 

nacional de algum dos Estados534. 

No que se refere à definição legal535 e à capacidade das Organizações 

Internacionais, tanto a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969536, quanto 

a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados entre Estados e Organizações 

Internacionais de 1986 fazem menção à capacidade de as Organizações Internacionais 

convencionarem537. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar538, por sua 

vez, de maneira explícita estatui no artigo 305 que a convenção está aberta à assinatura das 

Organizações Internacionais, de conformidade com o Anexo IX, no qual, para efeitos do 

artigo 305, é organização internacional  uma organização intergovernamental constituída 

por Estados à qual os seus Estados membros tenham transferido competência em matérias 

regidas pela presente Convenção, incluindo a competência para concluir tratados relativos 

a essas matérias539. 

                                                           
534 SOARES, Guido. Curso de Direito Internacional Público, 1ª Ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 152-154.  
535 A definição doutrinária trazida por Celso D. de ALBUQUERQUE MELLO, referindo-se ao autor Angelo 

Piero SERENI, é uma das mais completas e apresentam as principais características das Organizações 

Internacionais, na qual organização internacional é uma associação voluntária de sujeitos de direito 

internacional, constituída por ato internacional e disciplinada nas relações entre as partes por normas de 

direito internacional, que se realiza em um ente de aspecto estável, que possui um ordenamento jurídico 

interno próprio e é dotado de órgãos e institutos próprios, por meio dos quais realiza as finalidades comuns 

de seus membros mendiante funções particulares e o exercício de poderes que lhe foram conferidos  citado 

em MELLO, Celso D. Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 1º Volume, 15ª edição, Rio de 

Janeiro: Renovar, 2004, p. 601-602.  
536 O Decreto 7030, de 14 de dezembro de 2009, promulga no Brasil a Convenção de Viena sobre o Direito 

dos Trados, concluída em 23 de maio de 1969, com reserva aos artigos 25 e 66. O Congresso Nacional 

aprovou por meio do Decreto Legislativo n. 496, de 17 de julho de 2009 e o governo brasileiro depositou o 

instrumento de ratificação da referida Convenção junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas em 25 de 

setembro de 2009, informações do próprio decreto, in <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2009/Decreto/D7030.htm>, acesso em junho de 2014.  
537 RANGEL, Vicente Marotta. Direito e Relações Internacionais. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 321. 

No artigo 2 , 1 , alínea i , dentre as expressões usadas pelas Convenções, a organização internacional 

significa uma organização intergovernamental .  
538 Assinada a 10 de dezembro de 1982 em Montego Bay, na Jamaica, a Convenção entrou em vigor 

internacionalmente a 16 de novembro de 1994. Aprovada pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo 

n. 5, de 09 de novembro de 1987 e ratificada a 22 de dezembro de 1988, foi a Convenção promulgada pelo 

Decreto 99165, de 12 de março de 1990. Pelo Decreto 1530, de 22 de junho de 1995, tinha sido declarada a 

sua entrada em vigor (internamente), informação disponível em RANGEL, Vicente Marotta. Direito e 

Relações Internacionais. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 362. 
539 Para Vicente MAROTTA RANGEL é o caso da Comunidade Econômica Europeia, que assinou a 

Convenção em 7 de dezembro de 1984 e depositou o seu instrumento de confirmação formal em 1º de abril 
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 Há uma grande diversidade na classificação das Organizações Internacionais540. 

Parte da doutrina propõe a criação de um modelo com disposições institucionais que todas 

as Organizações Internacionais precisam: como a personalidade jurídica em âmbito interno 

e internacional, a inviolabilidade das instalações, arquivos e documentos, as imunidades e 

os privilégios e um sistema de solução de controvérsias541. 

 O tratado constitutivo da Organização Internacional estabelece a estrutural formal e 

a composição dos órgãos da instituição que são necessários para exercer funções efetivas 

das organizações. Os órgãos são chamados de primários quando derivam do próprio 

tratado que a constituiu e tais órgãos exercem a personalidade jurídica da organização 

internacional, distinta da personalidade dos Estados membros542. 

 Uma espécie de órgão primário é a dos órgãos políticos, composto pelos 

representantes políticos dos Estados membros543, o que o distingue dos outros órgãos. A 

Assembleia Geral das Nações Unidas é um exemplo de órgão político, também chamada 

de órgão plenário ou órgão de representação oficial544. A Assembleia geral da ONU é 

composta por representantes políticos de todos os Estados membros e, portanto, assumem 

importantes funções deliberativas dentro da organização545. 

Importante ênfase deve-se dar ao fenômeno da expansão deste sujeito do Direito 

Internacional, uma vez que as Organizações Internacionais representam um espaço 

relevante de diálogo, revelando um esforço significativo para a expansão do Direito 

                                                                                                                                                                                

de 1988. A Convenção entrou em vigor, para a Comunidade em 1º de maio de 1988, em Direito e Relações 

Internacionais. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 539 e p. 578.  
540 GUERRA, Sydney. Curso de Direito Internacional Público. 7ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 

249-253. A classificação pode ocorrer derivada de sua natureza política, das finalidades ou da incidência. 

Quanto às finalidades, estas podem ser gerais ou especiais. As gerais são de natureza política com atuação no 

plano universal. No que se refere à extensão, as Organizações Internacionais podem ser universais ou 

regionais. O autor também as classifica quanto à duração, diferenciando organizações permanentes de 

temporárias; e quanto à admissão, as abertas e as fechadas. Pela tendência de expansão do Direito 

Internacional, o Direito Internacional Público se apresenta como Direito Constitucional da Humanidade , 

capaz de estar presente em todos os assuntos que se apresentam no plano das relações internacionais, é que se 

observa a formação do Direito das Organizações Internacionais , citado em Organizações Internacionais. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 18-20.   
541 SCHERMERS, Henry G; BLOKKER, Niels M. International institutional law: unity within diversity. 5a 

ed. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 2011, p. 205-206. 
542 SORENSEN, Max. Manual de Derecho Internacional Público. México: Fondo de Cultura Econômica, 

1981, p. 108.   
543 SCHERMERS, Henry G; BLOKKER, Niels M. International institutional law: unity within diversity. 5a 

ed. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 2011, p. 184.  
544 MORAIS, Rafael Santos. Organizações Internacionais e suas manifestações dotadas de efeitos 

normativos: impactos sobre a teoria das fontes e modos de aplicação no ordenamento brasileiro. Dissertação 

de Mestrado em Direito Internacional, Faculdade de Direito da USP, São Paulo, 2013. 
545 ALVAREZ, José E. International organization as law-makers. Oxford: Oxford University Press, 2006, p. 

4 e seguintes.  
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Internacional. A simples existência das Organizações Internacionias, portanto, significa um 

avanço amistoso e solidário na direção de uma maior previsibilidade de conduta dos 

Estados em suas relações recíprocas546. 

CELSO MELLO adverte, no entanto, que a proliferação de Organizações 

Internacionais ocorreu porque os países ricos resistiram à universalidade do Conselho 

Econômico e Social da ONU, obrigando o terceiro mundo a constituir outros fóruns em 

que pudessem debater . As resoluções, os regulamentos e as decisões das Organizações 

Internacionais, por sua vez, têm valor obrigatório, já que as organizações internacionais, 

ao exercerem os seus poderes, criam, por meio de deliberações normas internacionais 547. 

 A Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas propõe uma definição em 

1956 entendendo a Organização Internacional como uma coletividade de Estados 

estabelecida por um tratado, com uma constituição e órgãos comuns, possuindo uma 

personalidade distinta da de seus Estados membros, e sendo um sujeito de direito 

internacional com capacidade de concluir acordos548. 

 Para CANÇADO TRINDADE, a atuação das Organizações Internacionais, dos 

mais diversos setores, é expressa habitualmente por meio de resoluções, com significados e 

relevância variáveis. As resoluções podem servir como um instrumento de advertências, 

outras apresentam princípios gerais e há também as resoluções que determinam um tipo de 

conduta para alcançar resultados específicos549. 

 Sobre as capacidades institucionais das Organizações Internacionais é relevante 

ressaltar que atende ao princípio da especialidade, ou seja, atende aos fins específicos para 

os quais foi criada uma capacidade funcional. O princípio da especialidade, relevante para 

compreender as resoluções emanadas das Organizações Internacionais, pressupõe uma 

interpretação mais ampla das capacidades das Organizações, evocando por vezes a teoria 

                                                           
546REUTER, Paul. Principes de Droit International Public. Recueil des Cours de l Académie de Droit 

International de la Haye, vol. 103, 1961-II. Um patamar superior de cooperação internacional foi alcançado 

quando três ou mais Estados decidiram trabalhar para atingir fins comuns. Passamos então do bilateralismo 

para o multilateralismo. Este vem a ser o traço fundamental da organização internacional contemporânea . 

Continua no sentido de que a evolução das Organizações Internacionais demonstra que as primeiras grandes 

conferências internacionais tinham um objeto definido na criação das OI, embora não houvesse preocupação 

com a periodicidade destas reuniões. Posteriormente, as conferências tornaram-se frequentes, fazendo surgir 

um embrião de institucionalização em razão desta regularidade , p. 23.   
547 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 15ª Ed. Volume I. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2004, p. 608. 
548 Definição proposta por Fitzmaurice no Yearbook of the International Law (1956) – II, p. 108 citado em 

TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Princípios do Direito Internacional Contemporâneo. Brasília: Ed. 

UnB, 1981, p. 26, nota 158.  
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das capacidades implícitas. As capacidades implícitas são ampliadas de acordo com as 

novas dimensões da Organização para alcançar os fins a que se destina550. 

 CARRILLO-SALCEDO ressalta que o desenvolvimento das Organizações 

Internacionais é uma característica essencial do período contemporâneo, no qual não se 

tem mais um direito de coordenação entre os Estados, mas um Direito das Organizações 

Internacionais, no qual os mecanismos de aplicação e de criação do Direito Internacional 

são profundamente modificados551. 

 Sobre a produção normativa das Organizações Internacionais, ela encerra a 

presença de outros sujeitos internacionais, como o Estado, ou mesmo procura regulamentar 

os temas de interesses desses sujeitos, o que dificulta a classificação da produção 

normativa das Organizações nas formas tradicionalmente previstas pelo Estatuto da Corte 

Internacional de Justiça552.  

 As Organizações Internacionais apresentam um reconhecimento gradativo na 

sociedade internacional contemporânea, contudo não é prudente defender necessariamente 

que o Direito Internacional produzido pela Organização esteja acima dos Estados. A 

consolidação como sujeitos ocorre por meio da aceitação consciente  e pela aplicação 

consistente  dos destinatários das normas553. 

Além disso, as Organizações Internacionais são relevantes intérpretes de tratados, 

dos princípios gerais de direito e formadoras de elementos de prova dos costumes 

internacionais. Pode-se afirmar que o surgimento e a consolidação de Organizações 

Internacionais como sujeitos de Direito Internacional superam as bases da sociedade 

internacional clássica fundada na igualdade formal do Estado e que as consequências da 

                                                                                                                                                                                
549 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Princípios do Direito Internacional Contemporâneo. Introdução 

de Vicente Marotta Rangel. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1981, p. 27.  
550 BEDJOUI, Mohammed. Droit international: Bilan et perspectives. Paris: Pedone et Unesco, 1991, p. 89-

90.   
551 CARRILLO-SALCEDO, Juan-Antonio. Droit international et souveraineté des états: cours général de 

droit international public. Recueil des Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol. 257, 1996, 

p. 35-221, p. 121 e seguintes especialmente « L influence des organisations internationales sur la structure du 

système juridique international ».  
552 ALVAREZ, José E. International Organizations as law-makers. New York: Oxford University, Press, 

2006, p. 597. 
553 P. B. CASELLA é categórico em advertir sobre a natureza do Direito Internacional, concedendo elevado 

valor à aplicação consistente e consciente dos sujeitos. Direito Internacional acima dos Estados é 

inexistente. A consolidação das normas se dá mediante a aceitação consciente e a aplicação consistente pelos 

seus destinatários. Sem que isso aconteça, o Direito Internacional permanecerá contingente e limitado em seu 

conteúdo e alcance – e consequentemente, também em sua aceitação e duração , p. 441-442. CASELLA, 

Paulo Borba. Fundamentos e Perspectivas de Direito Internacional Pós-Moderno. Fundamentos e 

Perspectivas do Direito Internacional pós-Moderno. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, São Paulo, jan/dez 2006, p. 433-466. 



159 

 

  

intensificação da participação desses sujeitos na sociedade internacional contemporânea 

geram impactos relevantes nas fontes do Direito Internaiconal Público.  

As manifestações normativas das Organizações Internacionais, em especial as 

Resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, podem ser consideradas como uma 

das principais fontes do Direito Internacional contemporâneo, principalmente pela 

ampliação da clareza e da transparência na forma de constatação, o que pode gerar o 

fortalecimento dos mecanismos pacíficos para a solução de controvérsias internacionais554.  

 As Organizações Internacionais no Direito Internacional contemporâneo tornaram-

se indispensáveis. Em um mundo globalizado, as Organizações Internacionais facilitam a 

cooperação através das fronteiras dos Estados, permitindo a identificação, a discussão e a 

solução de controvérsias internacionais nos mais diversos assuntos, desde a manutenção da 

paz, como para as preocupações ambientais, econômicas e a promoção dos direitos 

humanos. A dimensão jurídica internacional permite a criação de novas regras, novos 

padrões de conduta e de novos mecanismos de aceitação consciente das normas 

internacionais. De fato, o desenvolvimento e ampliação do alcance das Organizações 

Internacionais é uma característica fundamental do Direito Internacional 

contemporâneo555. 

 

 

3.2 – A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

 

 

A mais importante das Organizações Internacionais é a Organização das Nações 

Unidas, que tem como principal preocupação ordenar juridicamente e politicamente a 

comunidade internacional  para manter a paz entre os Estados556.  A ONU é criada no 

contexto do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e representa um grande esforço 

                                                           
554 MORAIS, Rafael Santos. Organizações Internacionais e suas manifestações dotadas de efeitos 

normativos: impactos sobre a teoria das fontes e modos de aplicação no ordenamento brasileiro. Dissertação 

de Mestrado em Direito Internacional, Faculdade de Direito da USP, São Paulo, 2013, p. 120 e seguintes. 
555 SHAW, Malcolm N. International Law, Sixth Edition, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, p. 

1284.  
556 ACCIOLY, Hildebrando. Tratado de Direito Internacional. Tratado de Direito Internacional Público, 

vol. II, FUNAG: Brasília, São Paulo: uartier Latin, 2009, p. 8. Continua o autor que a essa instituição, de 

âmbito mundial, se acham vinculados organismos regionais e instituições de natureza especializada, os quais 

concorrem, em graus diversos, para o desenvolvimento das atividades internacionais e para novas aplicações 

do direito das gentes .  
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para preservar as gerações vindouras do flagelo da Guerra. Tem como base reafirmar a fé 

nos direitos humanos, a igualdade de direitos entre homens e mulheres e a igualdade de 

nações grandes e pequenas. Procura estabelecer condições sob as quais a justiça e o 

respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do Direito Internacional 

possam ser mantidos conforme o Preâmbulo da carta constitutiva de 1945557. 

Os principais propósitos declarados pela Carta das Nações Unidas são o de manter 

a paz e a segurança internacionais e desenvolver relações amistosas entre os Estados, 

baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos 

povos558.  A ONU procura promover a cooperação internacional na área econômica, social, 

cultural e humanitária, bem como promover e estimular o respeito aos Direitos Humanos. 

Além disso, procura ser um centro destinado a harmonizar a ação dos Estados para a 

consecução desses objetivos559. 

Os membros originários da Organização das Nações Unidas são os que 

participaram da Conferência de São Francisco em 1945 ou os que assinaram previamente a 

Declaração das Nações Unidas de 1º de janeiro de 1942 e ratificaram a Carta560.  A adesão 

à Organização das Nações Unidas está aberta aos Estados amantes da paz  que aceitarem 

as obrigações do Tratado Constitutivo561, admitidos por decisão da Assembleia Geral, 

mediante recomendação do Conselho de Segurança562.  

É prevista na Carta a suspensão dos membros da ONU contra o qual for levada a 

efeito ação preventiva ou coercitiva por parte do Conselho de Segurança. O Membro das 

Nações Unidas que houver violado persistentemente os princípios contidos na Carta poderá 

                                                           
557 Preâmbulo da Carta de São Francisco, promulgada no Brasil pelo Decreto 19.841, de 22 de outubro de 

1945, que promulga a Carta das Nações Unidas, da qual faz parte integrante o anexo Estatuto da Corte 

Internacional de Justiça, assinada em São Francisco, a 26 de junho de 1945, por ocasião da Conferência de 

Organização Internacional das Nações Unidas.  
558 SIMMA, Bruno et al. The Charter of the United Nations: a commentary, Oxford University Press, 1994.  
559 Os propósitos estão previstos no artigo 1º da Carta das Nações Unidas.  
560 Artigo 3º da Carta das Nações Unidas. CRETELLA NETO, José. Teoria Geral das Organizações 

Internacionais. São Paulo: Saraiva, 2007. 
561 Art. 4.1 A Admissão como Membro das Nações Unidas fica aberta a todos os Estados amantes da paz que 

aceitarem as obrigações contidas na presente Carta e que, a juízo da Organização, estiverem aptos e dispostos 

a cumprir tais obrigações. 2. A admissão de qualquer desses Estados como Membros das Nações Unidas será 

efetuada por decisão da Assembleia Geral, mediante recomendação do Conselho de Segurança.  
562 No que se refere a admissão de novos membros, para evitar controvérsias políticas, a Assembleia Geral 

formulou o primeiro pedido de opinião Consultiva à Corte Internacional de Justiça, datada de 17 de 

novembro de 1947, questionando sobre os critérios para a admissão de Estado como membro na ONU nos 

termos do artigo 4º da Carta. A Corte respondeu que as condições previstas no artigo 4º da Carta não têm 

qualquer relação com as responsabilidades políticas, quer da Assembleia Geral, quer do Conselho de 

Segurança: são claras e devem como tal ser aplicadas, independentemente de quaisquer outras considerações. 
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ser expulso da ONU pela Assembleia Geral mediante recomendação do Conselho de 

Segurança563. Os órgãos das Nações Unidas se assemelham aos poderes de um Estado, 

porque se submetem ao princípio da divisão do exercício dos poderes 564.  

Não pode ser deixado de lado que, na divisão dos poderes na Carta das Nações 

Unidas, o resultado foi uma abordagem contraditória, uma vez que de um lado está a ética 

universalista dos direitos humanos e a solução pacífica de conflitos pelo meio jurídico 

presente na Assembleia Geral das Nações Unidas, e, por outro, opera a política do poder 

particular do Conselho de Segurança, pela prioridade que goza em relação a qualquer 

controvérsia565. Isso significa que, na ONU, os privilégios dos cinco membros permanentes 

do Conselho de Segurança contradizem o princípio da democracia e conferem à ONU um 

caráter fortemente oligárquico 566, sem dúvida uma quebra do princípio da igualdade 

jurídica dos Estados. 

A criação da ONU ocorreu de forma distinta daquela da Liga das Nações567. Pelo 

menos três diferenças podem ser apontadas para que a ONU tenha mais longevidade e 

                                                                                                                                                                                

ICJ Reports, Conditions of Admission of a State to Membership in the United Nations (article 4 of the 

Charter), request for Advisory Opinion, 12 december 1947.  
563 Conforme previsão da Carta das Nações Unidas no Artigo 6º. Para a consecução dos objetivos previstos 

na Carta das Nações Unidas, a estrutura institucional da ONU prevê seis órgãos tidos como principais: 

Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico Social, Conselho de Tutela, Secretariado 

Geral e a Corte Internacional de Justiça. Todos os órgãos emitem decisões e resoluções internacionais. Para o 

presente trabalho, serão analisadas especialmente as Resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas e as 

decisões da Corte Internacional de Justiça.  
564 HÖFFE, Otfried. A Democracia no mundo de hoje. Tradução Tito Lívio Cruz Romão. São Paulo: Martins 

Fonte, 2005, p. 383. A Assembleia Geral das Nações Unidas corresponde ao poder legislativo, apesar de 

fazer recomendações não vinculativas, as decisões tomadas criam vínculos políticos, não jurídicos. O 

Secretário Geral tem o poder executivo assemelhado. O Conselho de Segurança, contudo, nos casos de 

ameaças à paz, de qualquer ruptura da paz ou de quaisquer atos de agressão, toma as decisões preliminares 

referentes às medidas necessárias, como um poder Executivo e também legislativo , p. 385. 
565 No artigo 12.1 da Carta das Nações Unidas enquanto o Conselho de Segurança estiver exercendo, em 

relação a qualquer controvérsia ou situação, as funções que lhe são atribuídas na presente Carta, a 

Assembleia Geral não fará nenhuma recomendação a respeito dessa controvérsia ou situação, a menos que 

o Conselho de Segurança a solicite . 
566 HÖFFE, Otfried. A Democracia no Mundo de Hoje. Tradução Tito Lívrio Cruz Romão. São Paulo: 

Martins Fontes 2005, p. 384.  
567 LE FUR, sobre a questão da igualdade na Liga das Nações, afirma que o princípio não deve ser entendido 

pela extremidade ( L’égalité est un príncipe qui ne peut pas être poussè jusqu’au bout ), porque nas 

decisões do Conselho da Liga, seria necessário que as grandes Estados carregassem o peso da luta, com 

infinitamente mais encargos. Por isso, os membros permanentes, as grandes potências, têm que ter direitos 

especiais, p. 244-246. Entre os Estados como os indivíduos, há igualdade de direitos, a igualdade perante a lei 

internacional como a igualdade civil na lei civil para os particulares. Mas não devemos confundir essa 

igualdade de direito, com uma igualdade social ou política . A igualdade não mais do direito, mas de direitos 

de toda ordem, todos os Estados e em todos os casos, devem ser tratados da mesma maneira. LE FUR 

defende o direito das grandes potências em ter um tratamento especial, para ele é necessário ter em conta a 

importância social e econômica dos estados e, portanto, também é crucial para que as cargas mais pesadas em 

relação manutenção da paz internacional, caia essencial ou exclusivamente nos grandes estados  (p. 349). 
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eficácia do que a antecessora: a criação de um consenso mais profundo sobre a natureza da 

paz a ser construída uma nova ordem internacional; o surgimento das armas nucleares, 

tonando o custo político do confronto muito mais perigoso; e, a arquitetura mais complexa 

da organização, inclusive com mais poder de execução para as decisões da Corte 

Internacional de Justiça568. 

A ONU possui personalidade jurídica internacional, apesar da falta de menção 

expressa na Carta, o que permite que atue no sistema internacional como uma entidade 

autônoma, independente e distinta dos Estados membros que a compõe569. No que se refere 

à competência dos seus órgãos, a interpretação literal não se sustenta pela prática da 

própria Organização570. A doutrina dos poderes inererentes, por outro lado571, coloca as 

Organizações Internacionais em igualdade de capacidade internacional com os próprios 

Estados572. Contudo, a doutrina dos poderes implícitos , consagrada pela Corte 

Internacional de Justiça e pelo maior número de seguidores, atribui poderes que são tácitos 

ou subentendidos à ONU, desde que sejam fundamentais à realização das suas tarefas, 

                                                                                                                                                                                

Essa exceção não viola o princípio da igualdade, p. 349. LE FUR, Louis. Précis de Droit Internationl Public. 

Deuxième Édition. Paris: Librairrie Dalloz, 1933.  
568 As Nações Unidas tiveram sua origem na Carta do Atlântico, declaração conjunta assinada pelo 

primeiro-ministro Winston Churchill e o presidente Franklin Delano Roosevelt em agosto de 1941. A Carta é 

uma lista de oito princípios nos quais os signatários depositariam suas esperanças de um futuro melhor para 

o mundo . Dentre eles, ressalta-se que os Estados buscarão, com o devido respeito por obrigações existentes, 

aumentar o desfrute por todos os Estados, grandes ou pequenos, vitoriosos ou vencidos, de acesso, em termos 

igualitários, ao comércio e às matérias-primas do mundo que sejam necessárias para sua prosperidade 

econômica . VARGAS, João Augusto Costa. Campanha Permanente: O Brasil e a reforma do Conselho de 

Segurança da ONU. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010, p. 26 e seguintes. O autor ressalta que com um 

processo de tomada de decisão por votação, e não por consenso, exigindo unanimidade das grandes potências 

e com autoridade para impor obrigações aos Estados-membros da Organização, o Conselho de Segurança foi 

uma criação verdadeiramente inédita na política internacional , p. 31-32.   
569 WEISSBERG, Guenter. The International Status of the United Nations. New York: Oceana Publications, 

1961, p. 10-11. Estava implícito nos dispositivos da Carta tomada como um todo a personalidade jurídica da 

ONU.  
570  TUNKIN, Grigory I., The legal nature of the United Nations. Recueil des Cours de l Académie de Droit 

International de la Haye, vol. 119, 1966-III, p. 1-68. Pelo fato da ONU se tratar de uma organização de 

coexistência pacífica de Estados, não pode ultrapassar os limites do consentimento expresso pelos Estados 

partes. Depois de defender a natureza de tratado da Carta, fundamentada pelo princípio da pacta sunt 

servanda, o autor continua: It further means that States parties to a treaty may not be legally required to do 

more than they are obliged to do under the turmes of the treaty , p. 19.  
571 SEYERSTED, Finn. Applicable law in relations between intergovernmental organizations and private 

parties. Recueil des Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol. 122, 1967-III, p. 427-616. 

Para o autor, a ONU, como os Estados, tem capacidade jurídica inerente de desempenhar quaisquer atos 

internacionais que estejam em uma posição prática de realizar, p. 28 e 91. Além disso, os critérios para o 

exame da ONU como sujeito do direito internacional encontram-se na existência de órgãos que externalizam 

a vontade da Organização sem estarem sujeitos a Estado algum , p. 61 e 99. Citado em TRINDADE, obra 

citada, 2012, p. 12-13.  
572 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direito das Organizações Internacionais, 5ª ed., revista, 

atualizada e ampliada. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 2012, p. 51-52.  
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respeitando sempre aos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas573. Era o fim 

do monopólio da personalidade internacional dos Estados, uma vez que a estrutura do 

Direito Internacional havia se modificado574.  

Com relação ao significado do princípio da igualdade na Carta das Nações Unidas, 

o princípio possui a faculdade de enfatizar que a ONU é uma organização internacional 

que tem como objetivo facilitar a cooperação voluntária entre os Estados e não representa 

um super-Estado, pois, se o fosse, a personalidade jurídica dos seus membros individuais 

estaria deteriorada575. 

ANAND adverte que na prática, por outro lado, que o princípio da igualdade tem 

sido invocado por membros para checar qualquer crescimento de autoridade das Nações 

Unidas ou de qualquer outro órgão às custas da soberania nacional576. Tendo isso como 

base, o princípio tem sido utilizado como um argumento para restringir a interpretação da 

Carta, resguardando os direitos de igualdade dos pequenos Estados577. 

 

 

3.3 – ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS  

  

 

 A Assembleia Geral é o órgão das Nações Unidas em que todos os Estados que 

estão na ONU têm representação. Qualquer assunto previsto na Carta pode ser discutido 

                                                           
573 A doutrina dos poderes implícitos da ONU é consagrada pela CIJ no parecer consultivo Reparação de 

Danos, no qual se afirma a personalidade jurídica internacional da ONU e a capacidade da Organização de 

apresentar reclamações internacionais contra um Estado para conseguir a reparação de danos causados a 

agentes a serviço da ONU. No parecer está previsto que os direitos e os deveres de uma entidade como a 

ONU devem depender dos propósitos e das funções a ela atribuídos, especificados ou implícitos em seus 

documentos constitutivos e desenvolvidos na prática e de que nos termos do Direito Internacional, a 

Organização deve ser considerada como possuidora de poderes que, embora não expressamente constantes 

da Carta, são-lhe atribuídos pela necessária implicação de que são essenciais ao desempenho de suas tarefas , 

ICJ Reports (1949), p. 180 e p. 182.  
574 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Eduardo. International Law in the Past Third of a Century. Recueil des 

Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol. 159, 1978-I, p. 170-171. 
575 Repor of the Inter-American Committee on Dumbarton Oaks Proposals in Selected Background 

Documentation on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among 

States in Accordance with the Charter of Hte United Nations, UN doc. A/C.6/L.537/Rev. I, 23 March 1964, 

p. 227, citado por ANAND, R. P. Sovereign equality of states in international Law. Recueil des Cours de 

l Académie de Droit International de la Haye, 1986-II, v. 197, p. 118. 
576 ANAND, R. P. Sovereign equality of states in international Law. Recueil des Cours de l Académie de 

Droit International de la Haye, 1986-II, v. 197, p. 118. 
577 CHERSTERMAN, Simon; FRANCK, Thomas M.; MALONE, David M. Law and practice of the United 

Nations: documents and commentary. New York: Oxford University Press, 2008. 
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pela AGNU578. As competências da Assembleia Geral podem ser de natureza deliberativa 

ou recomendatória579, e há, ainda, as que correspondem a decisões, são consideradas 

juridicamente obrigatórias580. A Assembleia Geral reúne-se em sessão ordinárias uma vez 

por ano. Também há sessões extraordinárias, quando as ciscunstâncias as exigirem, 

convocadas pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, a pedido do Conselho de Segurança 

ou da maiora dos Estados membros581.  

As recomendações sobre a manutenção da paz e da segurança internacionais, a 

eleição dos membros não permanentes do Conselho de Segurança, a eleição dos membros 

do Conselho Econômico e Social, a admissão de novos membros, a suspensão dos direitos 

e privilégios dos Estados partes, bem como a expulsão dos que violarem persistentemente 

os princípios da Carta, além de questões orçamentárias e propostas de emendas à Carta são 

consideradas questões importantes, tomadas pela maioria de dois terços dos membros 

presentes e votantes582. 

 

 

3.4 – AS RESOLUÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇOES UNIDAS 

 

 

 O problema em definir e delimitar as fontes pode ser considerado como um dos 

grandes desafios do Direito Internacional Público. A presença de novos sujeitos e atores no 

plano internacional contribui sobremaneira para a expansão do Direito Internacional e, 

                                                           
578 ACCIOLY, Hildebrando. Tratado de Direito Internacional, vol. II, 3ª ed. Brasília: FUNAG, São Paulo: 

uartier Latin, 2009, p. 20. Sob certo aspecto – ou, antes, teoricamente -, ela pode ser considerada como 

órgão mais importante das Nações Unidas, porquando não só compreende todos os Estados-Membros, mas 

ainda lhe é reconhecida, no artigo 10 da Carta, a faculdade de discutir quaisquer questões ou assuntos que 

estiverem dentro das finalidades da Carta ou que se relacionem com as atribuições e funções de qualquer 

dos órgãos nela previstos , p. 20 e artigo 10 da Carta das Nações Unidas.  
579 CASTAÑEDA, Jorge. Valeur juridique des résolutions des Nations Unies. Recueil des Cours de 

l Académie de Droit International de la Haye, vol. 129, 1970-I, p. 205-331.   
580 VALLAT, Francis Aimé. The competence of the United Nations General Assembly. Recueil des Cours de 

l Académie de Droit International de la Haye, vol. 97, 1959-II, p. 203-292. O autor advoga a ideia de que não 

há nenhum órgão de criação de lei na ONU. That is to say there is no organ which has powers of legislation 

comparable to those normally vested in the legislature of a State. The General Assembly may draft, approve 

and recommend international agreements, but it cannot of its owns volition make them legally binding on 

Member States », p. 208.  
581 ACCIOLY, Hildebrando. Tratado de Direito Internacional, vol. II, 3ª ed. Brasília: FUNAG, São Paulo: 

Quartier Latin, 2009, p. 20. 
582 BRUGIÈRE, Pierre F. Les pouvoirs de l’Assemblée générale des Nations Unies en matière politique et de 

sécurité. Paris: A. Pedone, 1955. Numa visão mais tradicional da Carta, o autor diz que a interpretação do 
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consequentemente, para os modos de constatação do Direito Internacional. Sem dúvida, 

um dos pontos de partida para o estudo das fontes é o artigo 38 do Estatuto da Corte 

Internacional de Justiça, idêntico ao mesmo artigo do Estatuto da Corte Permanente de 

Justiça Internacional583. O dispositivo desperta grande interesse dos juristas em Direito 

Internacional, especialmente por enumerar as fontes do Direito Internacional. Contudo, o 

artigo 38 não pretende ser exaustivo, mas enumerativo, um guia à atividade da Corte 

Internacional de Justiça584 e aos Tribunais Internacionais como um todo.  

Outra controvérsia bastante frequente neste campo é a hierarquia das fontes 

enumeradas pelo artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. A dúvida se refere 

às convenções internacionais, aos costumes internacionais e aos princípios gerais do 

Direito, pois na interpretação literal do artigo, a jurisprudência e a doutrina são meios 

auxiliares e podem atribuir limites à atuação da equidade585. Pelos fundamentos 

jusnaturalistas do Direito Internacional, os tratados e os costumes internacionais são 

atualizações ou positivação dos princípios gerias do direito, adaptáveis às situações 

históricas variáveis 586. O que não se discute é que as fontes do Direito Internacional são 

dinâmicas e interagem umas com as outras587.  

Ressalta-se que sobre a chamada preponderância das fontes positivas, costumes e 

tratados, encontra uma revisão no contexto das relações interamericanas588. A doutrina, 

relegada a uma posição modesta no Direito Internacional geral, exerce grande influência 

nas regras internacionais consuetudinárias e convencionais589, bem como as resoluções ou 

                                                                                                                                                                                

texto da Carta, dos trabalhos preparatórios e da concepção da ONU confirmam a tese do caráter não 

obrigatório das resoluções da Assembleia Geral, em relação aos Estados-membros, p. 68.    
583 O artigo 92 do Capítulo XIV da Carta das Nações Unidas de 1945 além de trazer a Corte Internacional de 

Justiça como o principal órgão judiciário das Nações Unidas, menciona que a Corte funcionará de acordo 

com o Estatuto anexo à Carta, baseado no Estatuto da Corte Permanente de Justiça Internacional, parte 

integrante. No Brasil, o Decreto 19.845, de 22 de outubro de 1945 promulgou a Carta e o Estatuto integrante.  
584 SORENSEN, Max. Les sources du droit international. Copenhagen: E. Munksgaard, 1946, p. 28-33.   
585 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Princípios do Direito Internacional Contemporâneo. Brasília: 

Editora UnB, 1981, p. 2.   
586 TRUYOL y SERRA, A. Noções Fundamentais de Direito Internacional Público. Coimbra: A. Amado 

Ed., 1962, p. 141-143.  
587 GUGGENHEIM, Paul. Contribution à l’histoire des sources du doit des gens. Recueil des Cours de 

l Académie de Droit International de la Haye, vol. 94, 1958-II, p. 1-84.  
588 SEPULVEDA, César. Las fuentes del Derecho Internacional Americano. México: Ed. Porrúa, 1975, p. 

43-69. CANÇADO TRINDADE, obra citada, 1981, p. 34, nota 14, observa que a contribuição da 

jurisprudência arbitral e judiciária no contexto das relações interamericanas, é bem mais modesta do que 

pretendem os autores de formação anglo-saxã.  
589 Pode-se pensar que a partir das relações entre os países latino-americanos e os Estados Unidos emergiram 

doutrinas específicas, como a Doutrina Calvo (de igualdade entre nacionais e estrangeiros em matéria de 

direitos civis), a cláusula Calvo (de renúncia à invocação de proteção diplomática), a doutrina Jefferson 

(sobre o reconhecimento de governos), a doutrina Stimson de não-reconhecimento da aquisição de territórios 
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decisões das Conferências Internacionais, como uma fonte do direito internacional 

americano por excelência590.  

Adverte-se no estudo das fontes que, na prática dos Cortes e Tribunais 

Internacionais, as decisões não se fundamentam em apenas uma determinada categoria de 

fontes consagradas no Estatuto da Corte Internacional de Justiça. As fontes não são 

estáticas, pelo contrário, são dinâmicas e representam os meios de manifestação do Direito 

Internacional em determinado momento histórico591. 

No que se refere às resoluções emanadas das organizações, elas não estão expressas 

na enumeração do artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, mas de longe se 

reconhece que podem ser invocadas como eventual manifestação do costume 592. Quando 

originalmente o Estatuto da CPJI foi aprovado em 1920 o fenômeno de Organizações 

Internacionais era ainda pouco frequente na sociedade internacional, se intensificando 

depois da Segunda Guerra Mundial, em especial com a criação da Organização das Nações 

Unidas593. 

 As resoluções das organizações podem aparecer sob as mais diversas 

terminologias: declarações, decisões, recomendações, diretivas ou diretrizes, entre outras. 

Todas, no entanto, integram a categoria de resoluções, podendo variar segundo o conteúdo 

e a abrangência594.      

A expansão das Organizações Internacionais está diretamente relacionada à 

ampliação dos poderes de regulamentação. Por meio das resoluções e das decisões das 

Organizações Internacionais percebe-se a evolução sobre determinado tema, refletindo um 

opinio juris de consenso generalizado, como ocorreu nos temas de descolonização, do 

                                                                                                                                                                                

pela força; para CANÇADO TRINDADE, obra citada, 1981, p. 34, nota 15, as doutrinas transcendem muitas 

vezes o âmbito regional, como na tese Drago sobre proibição do uso da força na cobrança de dívidas 

contratuais de um Estado, para a cristalização do princípio geral do uso da força nas relações internacionais, 

no artgo 2.4 da Carta das Nações Unidas. In SEPÚLVEDA, C. obra citada, 1975, p. 71-84.   
590 SEPÚLVEDA, César. Las fuentes del Derecho Internacional Americano. México: Ed Porrúa, 1975, p. 94-

95.   
591 GUGGENHEIM, Paul. Contribution à l’histoire des sources du doit des gens. Recueil des Cours de 

l Académie de Droit International de la Haye, vol. 94, 1958-II, p. 1-84.  
592 CASELLA, Paulo Borba. ACCIOLY, H. Manual de Direito Internacional Público, 17ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009, p. 171.  
593 TAMMES, V. A. J. P. Decisions of international organs as a source of inernational law. Recueil des 

Cours, vol. 94 (1958-II). P. 261-364.  
594 VIRRALY, Michel. La valeur juridique des recommandations des organisations internationales. In 

Annuaire Français de Droit International, vol. II, Paris, 1956, p. 66-96.  
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reconhecimento dos direitos de autodeterminação dos povos, da soberania permanente dos 

Estados sobre recursos naturais, por exemplo595. 

A construção do consenso generalizado de conceitos e os princípios gerais 

realizados por meio das resoluções das Organizações Internacionais são em geral 

acompanhados por mecanismos de supervisão e controle. A relevância das resoluções 

podem suprir a insuficiência das fontes tradicionalmente previstas no artigo 38 do Estatuto 

da Corte Internacional de Justiça, em especial os costumes internacionais e os tratados596.  

 

 

3.5 – O PRINCÍPIO DA IGUALDADE NAS RESOLUÇÕES DA ASSEMBLEIA 

GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS 

 

 

Para compreender as transformações quanto ao entendimento sobre o princípio da 

igualdade, é fundamental trazer a mudança de percepção do princípio a partir das 

resoluções da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, importante fonte do 

Direito Internacional. De plano, percebe-se que são nas resoluções da Assembleia Geral 

das Nações Unidas que o princípio da igualdade é expresso e aperfeiçoado597.  No que se 

refere ao princípio da igualdade entre Estados, também ocorre uma evolução sobre o tema, 

ao serem analisadas as resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, em especial.  

A própria jurisprudência da Corte Internacional de Justiça sobre a utilização das 

resoluções e das decisões das Organizações Internacionais como fonte, pronuncia-se no 

sentido de aceitar tais práticas das organizações como elemento de interpretação na 

determinação dos poderes atribuídos às Organizações Internacionais598. 

Alguns fatores devem ser levados em consideração no significado das resoluções 

adotadas por Organizações Internacionais. O primeiro deles é sobre a própria intenção por 

parte do órgão internacional em formular normas e princípios existentes de Direito 

                                                           
595 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Desenvolvimentos recentes no Direito Internacional 

Contemporâneo. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, n. 24, 1976, p. 123-133.  
596 Institute Universitaire des Hautes Études Internationales. Les résolutions dans la formation du droit 

international du développement, Genéve, 1971, p. 5-19.  
597 ABI-SAAB, Georges. Cours Général de Droit International Public. Recueil des Cours de l Académie de 

Droit International de la Haye, vol. 207, 1987-VII, p. 3-463. 
598 THIERRY, Hubert. L'évolution du droit international: cour générale de droit international public. Recueil 

des Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol. 222, 1990-III, p. 9-186. 
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Internacional599. Outro fator importante é sobre o processo decisório e o método de 

estender o Direito Internacional a novas áreas por meio do consenso600. 

Nos trabalhos preparatórios que precedem as resoluções das Organizações 

Internacionais é possível identificar a função do direito e das considerações jurídicas no 

processo decisório. Algumas resoluções promovem alguns programas específicos com 

alguns princípios de direito, como a Declaração da ONU sobre a Outorga de Independência 

aos Povos Coloniais de 1960601. 

 Nota-se que há diferentes modalidades dos atos emanados pelas Organizações 

Internacionais, e, em consequência diferentes efeitos jurídicos. As recomendações da 

Assembleia Geral das Nações Unidas previstas entre os artigos 10 a 14 da Carta das 

Nações Unidas, por exemplo, divergem em conteúdo jurídico e vinculação das decisões do 

Conselho de Segurança previstas no artigo 25 da Carta602.  

 As recomendações da Assembleia Geral das Nações Unidas geralmente não são 

consideradas estritamente obrigatórias, apesar disso, acarretam efeitos jurídicos relevantes, 

pois no contexto da paz e da segurança internacionais, quando o Conselho de Segurança 

das Nações Unidas estiver paralisado pela previsão do veto, é a própria Assembleia Geral 

das Nações Unidas quem recomenda as medidas a serem seguidas pela sociedade 

internacional603.  

 Pela previsão da própria Carta das Nações Unidas, a Assembleia Geral poderá 

discutir quaisquer questões ou assuntos que estiverem dentro das finalidades da presente 

Carta ou que se relacionarem com as atribuições e funções de qualquer dos órgãos 

previstos604.  

                                                           
599 Para CANÇADO TRINDADE é inegável que formulações de princípios ocorreram nas declarações da 

Assembleia Geral da ONU sobre Soberania Permanente sobre Recursos Naturais de 1962 em diante, bem 

como sobre a Proibição do uso de Armas Nucleares e Termonucleares de 1961, obra citada, 1981, p. 28.  
600 Como nos trabalhos da UNCTAD, a III Conferência da ONU sobre Direito do Mar e os trabalhos 

preparatório da Conferência da ONU sobre População e os trabalhos do Comitê Científico da ONU sobre 

Usos Pacíficos da Energia Atômica, TRINDADE, obra citada, 1981, p. 28.   
601 ASAMOAH, O. Y. The Legal Significance of the Declaration of the General Assembly of the United 

Nations, The Hague, M. Nijhoff, 1966, p. 68-213, apud TRINDADE, A. A Cançado. Obra citada, 1981, p. 

18. 
602 Como previsto no artigo 25: os Membros das Nações Unidas concordam em aceitar e executar as 

decisões do Conselho de Segurança, de acordo com a Carta . 
603 VALLAT, F. A. The Competence of the United Nations General Assembly. 97 Recueil des Cours de 

l Academie de Droit International (1959), p. 207-287.  
604 Com a exceção feita pela própria Carta, no artigo 12, que enquanto o Conselho de Segurança estiver 

exercendo, em relação a qualquer controvérsia ou situação, as funções que lhe são atribuídas na presente 

Carta, a Assembleia Geral não fará nenhuma recomendação a respeito dessa controvérsia ou situação, a 

menos que o Conselho de Segurança a solicite.  
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As Resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, em número crescente, 

procuram suprir uma necessidade da sociedade internacional sobre as regras que devem 

reger as relações internacionais, principalmente pela falta de órgãos legislativos 

permanentes e não institucionalizados pelo qual o Direito Internacional é produzido. Entre 

os anos de 1946 a 1966, por exemplo, a Assembleia Geral votou mais de duas mil 

resoluções de natureza e importâncias das mais diversas605. 

A natureza jurídica e os efeitos das resoluções das Organizações Internacionais têm 

gerado literatura especializada, vinculada muitas vezes ao problema das fontes no Direito 

Internacional606. Ao favorecer o desenvolvimento de padrões de comportamento 

internacional, as resoluções contribuem para a formação do costume internacional e para 

aperfeiçoar os princípios gerais do Direito Internacional contemporâneo607.  

A complexidade crescente da atuação das Organizações Internacionais demonstra, 

em muitos casos, a dificuldade de se encontrar consensos entre os Estados para a criação 

de normas internacionais608.  

Na produção de normas de Direito Internacional percebe-se uma contribuição 

crescente para a atuação e a expansão das Organizações Internacionais. Nos debates que 

antecedem a adoção de resoluções, os Estados-partes têm oportunidade de apresentar sua 

opinião sobre o assunto. Também, é frequente a realização de trabalhos preparatórios para 

a conclusão de um tratado, como na atuação da Comissão de Direito Internacional da 

ONU. Os textos adotados nas conferências gerais são relevantes mesmo para os Estados 

que ainda não a ratificaram, a exemplo da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados 

                                                           
605 CASTAÑEDA, Jorge. Legal Effects of United Nations Resolutions. Nova York: Columbia University 

Press, 1969. p. 165-196. Para o autor, as declarações de princípios gerais tiveram grande importância no 

desenvolvimento do sistema interamericano, como por exemplo, na proibição de guerras de conquistas; ainda 

que não fossem obrigatórias  
606 Entre outros: TAMMES, A. J. P. Decisions of International Organs as a Source of International Law, 94. 

Recueil des Cours de l Academie de Droit International (1958), p. 265-363; VIRRALY, M. La valeur 

juridique des recommendations des organizations internationales, Annuaire français de droit international 

(1956), p. 66-96; SLOAN, F. B. The Binding Force of a Recommendation’ of the United Nations, 25, British 

Year Book ofInternational Law (1948), p. 1-33; CASTAÑEDA, Jorge. Valeur juridique des résolutions des 

Nations Unies, 129, Recueil des Cours de l Academir de Droit International (1970), p. 205-332.   
607 HAMBRO, Edvard. Some Notes on Parliamentary Diplomacy, Transnacional Law in a changing society – 

Essays in Honor of Ph. C. Jessup (ed. Wolfgang Friedmann, L. Henkin e O. Lissitzyn). Nova York: 

Columbia University Press, 1972, p. 280-297  
608 COPLIN, W. D. International Law and Assumptions about the State System, 17, World Politics (1965), p. 

627, n. 43.  
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de 1969609. Além de promover a conclusão dos tratados, as Organizações Internacionais 

também exercem função relevante na implementação de alguns tratados610. 

A ausência de previsão expressa do artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de 

Justiça sobre as resoluções das Organizações Internacionais não tem impedido a Corte de 

aplicar o direito interno das Organizações Internacionais611. No caso Barcelona Traction, 

na segunda fase de 1970, entre Bélgica e Espanha, o Juiz Ammoun destacou a tendência 

marcante da doutrina, refletindo os aspectos novos da vida internacional, favorável a se 

atribuir às resoluções, e particularmente às declarações da Assembleia Geral da ONU, o 

caráter de fonte pelo menos subsidiária ou auxiliar do Direito Internacional, a ser 

acrescentada às fontes clássicas do artigo 38 do Estatuto da Corte. Pela prática manifesta 

pelos Estados nas Organizações Internacionais e nas conferências internacionais não se 

pode negar os votos expressos nessas conferências e na aprovação de determinada matéria 

na Assembleia Geral como precedentes que contribuem para a formação dos costumes 

internacionais612. 

A Corte Internacional de Justiça, em várias passagens do Parecer consultivo de 16 

de outubro de 1975 sobre o caso do Sahara Ocidental, considerou e discutiu em detalhes 

algumas resoluções da Assembleia Geral da ONU, no contexto da descolonização e 

autodeterminação dos povos613. A Resolução 3232 (XXIX) de 22 de novembro de 1970, da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, sobre a revisão do papel da Corte Internacional de 

Justiça, demonstra que o desenvolvimento do Direito Internacional pode refletir-se em 

declarações e resoluções da Assembleia Geral que podem ser levadas em consideração pela 

Corte Internacional de Justiça.  

Dentre as diversas implicações que podem ser mencionados para a crescente 

atuação das Organizações Internacionais, em especial, da ONU, um dos mais relevantes 

para o presente estudo é o impacto na teoria das fontes. O efeito normativo das resoluções 

e decisões das Organizações Internacionais geram obrigações e direitos para a sociedade 

                                                           
609 TRINDADE, A. A. Cançado. Princípios de Direito Internacional Contemporâneo. Brasília: Ed. UnB, 

1981, p. 26-33.  
610 LACHS, Manfred. Le rôle des organisations internationales dans la formation du droit international, 

Mélanges offerts À Henri Rolin-Problèmes de droits des gens. Paris: Pédone, 1964, p. 168-169.   
611SKUBISZEWSKI, Krzysztof. The contribution of the Academy to the development of the science and 

practice of public international law; address delivered on the occasion of the 75th anniversary of the 

Academy. Recueil des Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol. 271, 1998, p. 57-100.  
612 ICJ Reports (1970), p. 302, explicação de voto do Juiz Ammoun no Caso Barcelona Traction (segunda 

fase).  
613 ICJ Reports (1975), Caso do Sahara Ocidental, p. 20, 23, 26-37, 40, 57 e 67-68.  
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internacional e para os outros sujeitos do Direito Internacional. A própria Corte 

Internacional de Justiça utiliza com frequência as resoluções para compor a fundamentação 

das suas decisões judiciais.  

A prática das Organizações Internacionais tem impacto significativo para as 

transformações no Direito Internacional contemporâneo, pois se reconhece o efeito 

normativo das resoluções, o que amplia sobremaneira a base das fontes utilizadas para a 

solução de conflitos na sociedade internacional atual. As Resoluções das Organizações 

Internacionais estão ligadas entre si de acordo com a temática desenvolvida, como parte 

de um processo contínuo no tempo . As resoluções refletem um consenso generalizado614. 

Quatro anos depois da Conferência de São Francisco, a Comissão de Direito 

Internacional da Organização das Nações Unidas apresenta um projeto de declaração sobre 

os Direitos e Deveres dos Estados, a partir dos sete princípios fundamentais do Direito 

Internacional elencados no artigo 2º da Carta das Nações Unidas: igualdade dos membros; 

boa-fé615; solução pacífica de controvérsias616; abstenção do uso da força e da ameaça nas 

Relações Internacionais617; assistência às ações da ONU618; extensão da manutenção da 

paz a outros membros das Nações Unidas619 e não intervenção na jurisdição dos Estados620.  

Portanto, a evolução que se percebe em relação às Resoluções da Assembleia Geral 

das Nações Unidas é que os novos Estados membros não rejeitam precipitadamente 

algumas normas que possam ser contrárias aos seus interesses, mas admitem a existência 

                                                           
614 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Princípios do Direito Internacional Contemporâneo. Introdução 

de Vicente Marotta Rangel. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1981, p. 27. 
615 2. Todos os membros, a fim de assegurarem para todos em geral os direitos e vantagens resultantes de 

sua qualidade de Membros, deverão cumprir de boa-fé as obrigações por eles assumidas de acordo com a 

presente Carta .  
616 3. Todos os Membros deverão resolver suas controvérsias internacionais por meios pacíficos, de modo 

que sejam ameaçadas a paz, a segurança e a justiça internacionais .  
617 4. Todos os Membros deverão evitar em suas relações internacionais a ameaça ou o uso da força contra a 

integridade territorial ou a dependência política de qualquer Estado, ou qualquer outra ação incompatível 

com os Propósitos das Nações Unidas .  
618 5. Todos os Membros darão às Nações Unidas toda a assistência em qualquer ação a que elas recorrerem 

de acordo com a presente Carta e se absterão de dar auxílio a qual Estado contra o qual as Nações Unidas 

agirem de modo preventivo ou coercitivo .  
619 6. A Organização fará com que os Estados que não são Membros das Nações Unidas ajam de acordo com 

esses Princípios em tudo quanto for necessário à manutenção da paz e da segurança internacionais .   
620 7. Nenhum dispositivo da presente Carta autorizará as Nações Unidas a intervirem em assuntos que 

dependam essencialmente da jurisdição de qualquer Estado obrigarão os Membros a submeterem tais 

assuntos a uma solução, nos termos da presente Carta; este princípio, porém, não prejudicará a aplicação das 

medidas coercitivas constantes do Capítulo VII .  
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dessas normas, para tentar modificá-las de maneira mais eficaz e mais rápida por meio da 

atuação em foros internacionais, dentre eles, o da Assembleia Geral das Nações Unidas621.  

Os novos Estados, assim, utilizam em grande medida as resoluções da Assembleia 

Geral em áreas como a da soberania permanente sobre os recursos naturais, a da 

exploração do espaço cósmico, a de regulamentação das atividades das corporações 

transnacionais e a da descolonização622.  

Sobre a descolonização em especial, o engajamento incondicional 623 da ONU 

nesse processo a partir da década de 1960 tem estreita ligação ao processo de manutenção 

da paz e da segurança internacionais. A descolonização, como um desdobramento do 

princípio da igualdade jurídica, pode demonstrar como o princípio fundamenta a história 

da ONU, que seria diferente se a Organização não tivesse se engajado em questões de 

natureza humanitárias que ocorreram ao longo de sua existência, como os programas de 

assistência técnica e da promoção de desenvolvimento social, econômico e cultural624.  

No que se refere às novas dimensões do princípio da igualdade, é importante 

examinar novos significados que têm sido interpretados com base na igualdade jurídica 

entre os Estados, especialmente pelos Estados pequenos e em desenvolvimento625.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
621 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Princípios do Direito Internacional Contemporâneo. Introdução 

de Vicente Marotta Rangel. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1981, p. 27 e 28. 
622 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Desenvolvimentos Recentes no Direito Internacional 

Contemporâneo, Revista da Faculdade de Direito da UFMG, vol. 24, 1976, p. 123-158.  
623 TRINDADE, Antõnio Augusto Cançado. Direito das Organizações Internacionais. 5ª ed., revista, 

atualizada e ampliada. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 2012, p. 17. Nas palavras do autor, ao exemplificar a 

doutrina dos poderes implícitos amplamente utilizada pela ONU em sua atuação contemporânea. Outro 

exemplo, dos mais marcantes, é o engajamento incondicional da ONU no processo de descolonização a partir 

de 1960, que lhe pareceu tão importante quanto a questão da manutenção da Paz e segurança internacionais, 

ou mesmo intimamente ligado a esta .  
624 SOHN, L. B. The Development of the Charter of the United Nations: the present state. International Law 

Association. The present state of International Law – 1873-1973. Deventer: Kluwer, 1973. 
625 ANAND, R. P. Sovereign equality of states in international Law. Recueil des Cours de l Académie de 

Droit International de la Haye, 1986-II, v. 197, p. 118, New Dimensions of Sovereign Equality . 
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3.5.1 – Declaração sobre os princípios de Direito Internacional relativos às relações 

amistosas e à cooperação entre os Estados de acordo com a Carta das Nações Unidas626 

  

O princípio da igualdade soberana é fundamentado na Carta de São Francisco, no 

artigo 2º, no primeiro parágrafo, e vai ser explicitado pela Resolução 2625 da Seção XXV 

da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, Declaração relativa aos 

princípios de direito internacional relativos às relações amigáveis e à cooperação dos 

Estados627.  

Um dos mais importantes documentos sobre princípios do Direito Internacional, 

conforme a Carta, consiste na Declaração sobre os Princípios de Direito Internacional 

relativos às relações amistosas e de cooperação entre Estados, de acordo com a Carta das 

Nações Unidas, a Resolução 2625 (XXV), de 24 de outubro de 1970, desde a consagração 

do princípio prevista no artigo 2, parágrafo primeiro da Carta de São Francisco em 1945, 

no artigo 2.1628.  

CANÇADO TRINDADE afirma que seus trabalhos preparatórios constituem 

exemplo dos mais pujantes da formação e consagração dos princípios do direito 

internacional contemporâneo 629. Para uma avaliação das fontes é preciso que se leve em 

consideração os trabalhos que culminaram na Declaração Relativa aos Princípios do 

Direito Internacional regendo as relações amistosas entre os Estados. 

Durante as discussões da Declaração, nos termos das Resoluções da Assembleia 

Geral n. 1815 (XVII)630 e n. 1966 (XVIII)631, os Estados pequenos e em desenvolvimento 

                                                           
626 General Assembly. Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and 

Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, Documentos da ONU 

relativos à 25ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, documento anexo.  
627 General Assembly – Twenty-fifth Session: Declaration on Principles of International Law concerning 

friendly relations and co-operation among states in accordance with the Charter of the United Nations, do 

documento original em inglês disponível em <http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/r25.htm>, acesso em 15 

de fevereiro de 2013.  
628 Art. 2 – A Organização e seus Membros, para a realização dos propósitos mencionados no Artigo 1, 

agirão de acordo com os seguintes Princípios: 1. A Organização é baseada no princípio da igualdade de todos 

os Membros.  
629 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Princípios do Direito Internacional Contemporâneo. Introdução 

de Vicente Marotta Rangel. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1981, p. 50. 
630 Examen de los principios de derecho internacional referentes a las relacionais de amistad y a la 

cooperación entre los Estados de conformidade com la Carta de las Naciones Unidas , de 18 de dezembro 

de 1962, inclui o tema do princípio da igualdade soberana no programa das próximas sessões, p. 73.   
631 Faz menção à resolução anterior, 1815 (XVII) e faz o estudo dos princípios com o objetivo de promover o 

desenvolvimento progressivo e a codificação para assegurar a aplicação mais eficaz dos princípios.  
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procuraram dar uma interpretação mais ampla e de alcance maior para o termo igualdade 

soberana  presente no artigo 2.1 da Carta das Nações Unidas. 

Sobre o novo entendimento sobre o princípio da igualdade jurídica, ressalta-se que 

a Resolução menciona a relação direta entre o desenvolvimento progressivo do direito 

internaiconal e a criação das condições nas quais a justiça e o respeito das obrigações 

emanadas dos tratados e de outras fontes do Direito Internacional podem manter a 

cooperação internacional nas esferaçs econômica, social e outras esferas, assim como o 

reconhecimento efetivo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais632. 

A analogia com as relações entre os indivíduos na promoção da igualdade racial foi 

utilizada pelos pequenos Estados na comparação com as relações entre os Estados, pois o 

princípio da igualdade nas relações inter-estatais precisa ser modificado em funçãos dos 

novos aspectos que surgiram nas últimas décadas nas relações internacionais633. 

Os pequenos Estados estavam conscientes das desigualdades sofridas por eles no 

passado e na exploração que sofreram, contudo, não queriam apenas a restituição de todas 

as injustiças cometidas no passado, mas também exigiam garantias para que elas não 

voltassem a acontecer634. Igualdade jurídica pode ter pouco significado prático, disse o 

representante do Canadá, se os Estados poderosos eram livres para fazer avançar os seus 

interesses recorrendo à ameaça ou ao uso da força, em vez de recorrer ao Estado de direito 

através de processos pacíficos.  

A declaração define o princípio da igualdade dos Estados no sentido de que todos 

os Estados gozam da igualdade soberana. Os Estados possuem direitos e deveres iguais e 

são membros iguais da comunidade internacional, a despeito das diferenças de ordem 

econômica, social, política ou de outra natureza.  

Em particular, de acordo com a Resolução, a igualdade soberana compreende os 

seguintes elementos: Os Estados são juridicamente iguais; Cada Estado goza de direitos 

inerentes à plena soberania; Cada Estado tem o dever de respeitar a personalidade dos 

                                                           
632 Examen de los principios de derecho internacional referentes a las relacionais de amistad y a la 

cooperación entre los Estados de conformidade com la Carta de las Naciones Unidas , de 18 de dezembro 

de 1962, inclui o tema do princípio da igualdade soberana no programa das próximas sessões, p. 73.   
633 Draft Report of the Special Committee on Princles of International Law concerning Friendly Relations 

and co-operation among States, UN doc. A/AC. 119/L. 34, 2 October 1964, p. 67a-67b, citado em ANAND, 

R. P. Sovereign equality of states in international Law. Recueil des Cours de l Académie de Droit 

International de la Haye, 1986-II, v. 197, p. 118-121, New Dimensions of Sovereign Equality . No original, 

the principle, which, they said, was as sacrosanct in inter-State relations as the principle of racial equality in 

individual human relations, needed to be developed and modified in the light of new aspects that had 

emerged during the last two decades , p. 119.  



175 

 

  

outros Estados; A integridade territorial e a independência política do Estado são 

invioláveis; Cada Estado tem o direito de escolher e de desenvolver livremente seu sistema 

político, social, econômico e cultural; Cada Estado tem o dever de observar plenamente e 

de boa fé as obrigações internacionais e de viver em paz com os outros Estados635.  

A evolução do princípio da igualdade depois de 1970 ocorre em diversas direções, 

com a elaboração progressiva de versões interna e externas que definem uma terceira 

dimensão para o princípio636. O marco da transformação do princípio da igualdade entre 

Estados, ou igualdade soberana no termo cunhado na Carta da ONU, é a Declaração sobre 

os Princípios de Direito Internacional relativos às relações amistosas e de cooperação entre 

Estados, de acordo com a Carta das Nações Unidas. A Declaração foi aprovada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas por meio da Resolução 2625 (XXV), de 24 de 

outubro de 1970. Sem dúvida, é um dos documentos mais importantes que complementam 

o sentido do princípio da igualdade. A adoção pela Assembleia Geral das Nações Unidas, 

em 24 de outubro de 1970, da Declaração Relativa aos Princípios do Direito Internacional 

regendo as Relações Amistosas e Cooperação entre os Estados conforma a Carta das 

Nações Unidas , sem dúvida, é o principal exemplo da transformação do princípio da 

igualdade soberana entre os Estados na sociedade internacional contemporânea, é a 

consagração dos princípios do Direito Internacional contemporâneo. Qualquer discussão 

sobre as fontes atuais do Direito Internacional devem levar em consideração o conteúdo da 

Resolução: aos Estados, é expressamente reconhecido o direito de livre escolha de seus 

sistemas políticos, sociais, econômicos e culturais.  

O Comitê Especial que propõe a Resolução verifica uma preocupação constante no 

decorrer dos trabalhos, que as desigualdades que existem de facto entre os Estados, não 

deveriam se perpetuar nos tratados e nas Resoluções da Organização das Nações Unidas. A 

análise do princípio da igualdade soberana dos Estados previsto na Resolução da 

Assembleia Geral 2625 de 1970 pode parecer redundante e uma repetição do previsto no 

                                                                                                                                                                                
634 ANAND, obra citada, RCADI, 1986, p. 119.  
635 Tradução livre da Resolução 2625 (XXV) de 1970 da Assembleia Geral das Nações Unidas.  
636 ABI-SAAB menciona a evolução do princípio da autodeterminação dos povos que não vai ser diferente 

para o princípio da igualdade. En effet, l’évolution du principe depuis 1970 va dans plusieurs directions. 

Pour ce qui est de l’autodétermination externe , l’évolution tend vers l’extension de l’application du 

principe des cas de domination formelle (coloniale ou étrangère) qui sont en voie de disparition, vers les 

structures de domination informelle  bien qu’on n’ait pas encore suffisamment développé les notions et 

moyens techniques qui permettent l’emprise du principe sur ces situations  ABI-SAAB, Georges. Cours 

Général de Droit International Public. Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de la Haye, 

vol. 207, 1987-VII, p. 406-407.   
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artigo 2.1 da Carta das Nações Unidas. Todavia, novos elementos são acrescentados ao 

artigo, e fundamenta as relações entre Estados soberanos, bem como os órgãos das Nações 

Unidas.  

 

 

3.5.2 – Declaração sobre a inadmissibilidade de intervenção nos Assuntos domésticos dos 

Estados e a proteção de sua Independência e Soberania 

  

A não-intervenção é um princípio fundamental do Direito Internacional 

contemporâneo e é considerado um corolário do princípio da igualdade entre os Estados637. 

Após a adoção na Carta das Nações Unidas do princípio da não-intervenção, ele foi 

confirmado e desenvolvido nas organizações regionais.  

A Carta da Organização dos Estados Americanos condena qualquer forma de 

intervenção no artigo 18, no qual nenhum Estado ou grupo de Estados tem o direito de 

intervir, direta ou indiretamente, seja qual for o motivo, nos assuntos internos e externos de 

qualquer outro". Prossegue ao afirmar que o princípio exclui, além do uso da força armada, 

qualquer outra forma de intervenção contra à personalidade do Estado ou aos elementos 

políticos, econômicos e culturais que o constituem638. 

O princípio está previsto em declarações e tratados multilaterais, tendo sido 

solenemente adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas na Declaração sobre a 

inadmissibilidade de intervenção nos Assuntos domésticos do Estados e a proteção de sua 

independência e Soberania, em 21 de dezembro de 1965639.  

A resolução sobre o princípio da não-intervenção é uma expressão do respeito à 

soberania dos Estados, tanto em suas relações internas, como nas suas relações 

                                                           
637 MELLO, Celso D. Albuquerque. Direito Constitucional Internacional: uma introdução, 2ª ed. revista. Rio 

de Janeiro: Ed. Renovar, 2000, p. 139-140. 
638 Além da previsão da Carta da OEA, a Declação 2131 reafrma o princípio da não intervenção proclamado 

nas Cartas da Liga dos Estados Árabes e da União Africana, confirmada pelas Conferências de Montevidéu, 

Buenos Aires, Chapultepec e Bogotá, assim como nas decisões da Conferência de países da África e Ásia 

celebrada em Bandung, na 1ª Conferência dos Chefes de Estado e de Governo dos Países não alinhados 

celebrada em Belgrado, e no Programa para a paz e Cooperação Internaiconal, aprovada em Cairo e na 

declação em Acra dos Estados Africanos.  
639 OUCHAKOV, N.[A.]. La compétence interne des états et la non-intervention dans le droit international 

contemporain. Recueil des Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol.141, 1974-I, p. 60. 
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internacionais640.  O princípio é uma base para a contestação à qualquer ingerência interna 

ao desenvolvimento político, econômico, social e cultural do Estado. 

Além da norma proibitiva de guerra, a questão das intervenções humanitárias, que 

toca o assunto da não intervenção, engloba o princípio do Direito Internacional que deve 

ser observado não apenas nas intervenções unilaterais, mas também nas ações de segurança 

coletiva, visto que a própria Carta das Nações Unidas busca proteger a soberania igualitária 

do Estado641.  

O reconhecimento da não-intervenção como princípio das relações internacionais 

procura garantir aos Estados o direito de autogestão. Nesse sentido, a Carta das Nações 

Unidas prescreve no artigo 2º, parágrafo 7º, que nenhum dispositivo da presente Carta 

autorizará as Nações Unidas a intervirem em assuntos que dependam essencialmente da 

jurisdição de qualquer Estado ou obrigará os membros a submeterem tais assuntos a uma 

solução. 

A Resolução 2131, da XX Assembleia Geral das Nações Unidas, de 1965, 

demonstra a preocupação crescente com a gravidade da situação internacional e com a 

ameaça crescente à paz internacional devido às intervenções armadas e outras formas 

diretas ou indiretas de ingerência na soberania e independência dos Estados. A Resolução é 

aprovada no período histórico da Guerra Fria, na qual a sociedade internacional estava 

bastante preocupada com uma guerra em potencial. 

Nos termos da Resolução, nenhum Estado tem o direito de intervir, direta ou 

indiretamente, por qualquer motivo nos assuntos internos ou externos de qualquer outro 

Estado. Consequentemente, a intervenção armada e todas as outras formas de interferência 

ou tentativas de ameaças contra a personalidade do Estado ou contra a sua política, 

economia ou cultura estão condenados. Relevante observar que a ideia de intervenção 

ultrapassa a seara política apenas para abarcar, no contexto das transformações do Direito 

Internacional, questões econômicas e culturais.  

Nesse sentido, a resolução declara que nenhum Estado pode usar ou incentivar por 

meios econômicos ou de quaisquer outras medidas para coagir outro Estado para obter dele 

                                                           
640 MANI, V. S.  « Humanitarian » intervention today. Recueil des Cours de l Académie de Droit 

International de la Haye, vol. 313, 2005, p. 160. 
641 RICOBOM, Gisele. Intervenção Humanitária: a Guerra em nome dos Direitos Humanos. Prefácio de 

Flávia Piovesan. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 194 e seguintes.  
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a subordinação do exercício dos seus direitos soberanos, ou para assegurar a partir dele 

vantagens de qualquer espécie642.  

No contexto da Guerra Fria, a resolução estatui que nenhum Estado deve organizar, 

assistir, fomentar, financiar, instigar ou tolerar as atividades subversivas, terroristas ou 

armadas, dirigidas para a derrubada violenta do regime de outro Estado. Menciona também 

a proibição de interferir em guerra civil em outro Estado.  

O uso da força para privar os povos de sua identidade nacional, no contexto do 

princípio da igualdade entre Estados, constitui uma violação de direitos inalienáveis e do 

princípio de não-intervenção. A estrita observância das obrigações previstas na Declaração 

é uma condição essencial para garantir que Estados vivam juntos em paz uns com os 

outros, uma vez que a prática de qualquer forma de intervenção não só viola o espírito e a 

letra da da Carta das Nações Unidas, mas também leva à criação de situações que ameaçam 

a paz e a segurança internacionais como um todo. 

Está na categoria de direito alienável, segundo a Declaração, o direito de escolher 

sua política, seu sistema sócio-conômico e suas manifestações culturais, sem interferência 

de qualquer forma por outro Estado. Todos os Estados devem respeitar o direito de 

autodeterminação e independência dos povos, que deve ser exercida livremente, sem 

qualquer pressão externa, e com absoluto respeito pelos direitos humanos e pelas 

liberdades fundamentais. Consequentemente, todos os Estados devem contribuir para a 

eliminação completa da discriminação racial e do colonialismo em todas as suas formas e 

manifestações643. 

O princípio da não-intervenção nos assuntos internos dos Estados foi defendido 

sobretudo pelos Estados da América Latina que argumentavam que a histórica da América 

Latina era a história do princípio da não-intervenção. Para os povos da América Latina, o 

princípio, longe de ser mera cláusula formal, refletia as profundas convicções e constituía a 

principal defesa jurídica de sua independência e soberania644.  

Portanto, a interpretação do princípio da não-intervenção tem o objetivo maior de 

assegurar o princípio da igualdade soberana entre os Estados, na medida que procura 

                                                           
642 Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas 2621 de 1965, documento anexo.  
643 OUCHAKOV, N.[A.]. La compétence interne des états et la non-intervention dans le droit international 

contemporain. Recueil des Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol.141, 1974-I, p. 1-86.  
644 ARANGIO-RUEZ, Gaetano. The normative role of the General Assembly of the United Nations and the 

Declaration of Principles of Friendly Relations. Recueil des Cours de l Académie de Droit International de la 

Haye, vol. 137 1972-III, p. 419-742, especialmente as páginas 549 e 560.  
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impedir qualquer forma de ingerência, direta ou indireta, tanto por medidas militares, 

políticas ou econômicas, que possam justificar prejuízos para a soberania do Estado. 

A Corte Internacional de Justiça, no caso referente às atividades paramilitares na 

Nicarágua analisa o princípio da não-intervenção645. Na decisão de maio de 1984, é 

possível identificar dois requisitos do princípio, primeiro que deve recair sobre questões de 

competência exclusiva do Estado e, segundo, deve apresentar elemento de coerção, de 

forma direta ou não646.  

Assim, qualquer medida de suspensão do princípio da não-intervenção entre 

Estados teria como demandantes os Estados mais fortes e como sujeitos passivos, os 

fracos , o que deve ser objetado, pois no contexto das relações internacionais 

contemporâneas, a defesa do princípio da não-intervenção é fundamental para que as 

desigualdades fáticas não possam prosperar nos atos de ingerência647. A relação do 

princípio da igualdade com o da não-intervenção é expressa no sentido de limitar situações 

de desigualdades e de interferência nos assuntos domésticos dos Estados, com fundamento 

maior na Carta das Nações Unidas.  

 

 

3.5.3 – Nova Ordem Econômica Internacional e a Carta dos Direitos e Deveres 

Econômicos dos Estados 

 

A importância paulatina das questões econômicas e seus impactos nas relações 

internacionais contemporâneas refletem nas resoluções adotadas pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas, em especial as que procuram promover o tratamento igualitário, tendo 

em vista eliminar as disparidades econômicas crescentes entre os Estados.  

Para CANÇADO TRINDADE, as resoluções adotadas em maio de 1974 pela 

Assembleia Geral em sua VI Sessão Extraordinária refletem essas transformações, em 

                                                           
645 ICJ Reports, Caso das Atividades militares e paramilitares na e contra a Nicarágua. Nicarágua versus 

Estados Unidos da América, 1984-1991, medidas cautelares, decisão de 10 de maio de 1984. A Corte 

considerou que o governo dos Estados Unidos, por seu apoio aos contras, pretendia exercer uma pressão 

sobre a Nicarágua em domínios em que cada Estado gozava de uma inteira liberdade de decisão e que a 

intenção dos próprios contras era de depor o governo atual na Nicarágua. Ela estimou que, se um Estado 

oferece seu apoio a grupos armados cuja ação tende a depor o governo de um outro Estado, isso equivaleria a 

intervir em seus assuntos internos, qualquer que seja o objetivo político do Estado que fornece esse apoio , 

parágrafo 239 ao 245 sobre princípio da não-intervenção.  
646 PASTOR RIDRUEJO, José Antonio. Curso de derecho internacional público y organizaciones 

internacionales. Madrid: Tecnos, 1996, p. 304-305. 
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especial a Declaração sobre o Estabelecimento de Nova Ordem Econômica Internacional  

e o Programa de Ação sobre o Estabelecimento de Nova Ordem Econômica 

Internacional , o que se segue a Carta dos Direitos e Deveres Econômicos dos Estados , 

incorporada na 29ª sessão, em dezembro de 1974648.  

Contudo, as bases do processo remontam às mudanças adotada pelas resoluções da 

ONU, na emergência política do grupo de países não-alinhados e de terceiro mundo como 

anunciado na Conferência de Bandung de 1955. Há uma mudança conceitual em relação à 

Soberania Permanente sobre Recursos Naturais , adotada pela Assembleia Geral de 14 de 

dezembro de 1962, no sentido de cautela dos Estados sobre as atividades do capital 

estrangeiro para assegurar a utilização das suas riquezas no interesse do desenvolvimento 

nacional649.  

Tendo como base uma reformulação do princípio da igualdade entre Estados, a 

Nova Ordem Econômica Internacional consistiu num movimento proposto por Estados em 

desenvolvimento em busca de tratamento igualitário. A Declaração de 1º de maio de 1974, 

que instaura uma nova ordem econômica internacional, reclama para os países em 

desenvolvimento um tratamento preferencial, sem a presença da reciprocidade. 

A Declaração aprovada pela Assembleia Geral da ONU proclama a determinação 

comum de trabalhar para o estabelecimento de uma nova ordem econômica internacional 

baseada na igualdade soberana, na equidade, na interdependência, no interesse comum e na 

cooperação entre os Estados que permita corrigir as desigualdades e reparar as injustiças 

atuais, eliminando as disparidades crescentes entre os países desenvolvidos e os em 

desenvolvimento para garantir às gerações presentes e futuras o desenvolvimento 

econômico e social para promover a paz e a justiça650.  

                                                                                                                                                                                
647 REMIRO BROTONS, Antonio. Derecho Internacional Público. Madrid: Tecnos, 1982, p. 85. 
648 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. As Nações Unidas e a Nova Ordem Econômica Internacional 

(com atenção especial aos Estados latino-americanos). Revista de Informação Legislativa, edição 21, n. 81, 

jan./mar. 1984, Brasília, p. 213-232. Para o autor, esse desenvolvimento ocorria paralelamente ao 

agravamento da chamada crise mundial da energia : a busca, no seio da ONU, das diretrizes conducentes a 

uma nova ordem econômica internacional tinha por objetivo o estabelecimento de normas básicas de 

regulamentação das relações econômicas internacionais em vista dos problemas das matérias-primas e do 

desenvolvimento, precipitado em parte pelo aumento do preço do petróleo e produtos derivados , p. 213-214.  
649 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A partir daí o campo estava aberto para resoluções, estudos e 

recomendações dos órgãos e agências especializadas da ONU sobre as empresas multinacionais, tema que 

vieram a examinar detalhadamente somente a partir de 1972, p. 214, obra citada, 1984.  
650 Resoluções aprovadas sobre a base do informe da Comissão ad hoc do sexto período extraordinário de 

sessão, Declaração sobre o estabelecimento de uma nova ordem econômica Internacional, 3201, S-VI, de 

maio de 1974, disponível em <un.org/generalassembly>, acesso em janeiro de 2014.  
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A Declaração determina que a nova ordem econômica internacional deve se basear 

no pleno respeito ao princípio da igualdade soberana dos Estados, no que se refere à livre 

determinação de todos os povos e à inadmissibilidade da aquisição de territórios pela força, 

protegendo a integridade territorial e a não ingerência nos assuntos internos dos Estados. 

Acrescente, ainda, a ideia de ampliação da cooperação entre os Estados membros da 

comunidade internacional, baseada na equidade, que permita eliminar as disparidades 

existentes no mundo e para assegurar a prosperidade de todos. Inova no sentido da plena e 

da efetiva participação de todos, com base na igualdade, a solução dos problemas 

econômicos internacionais em benefício de todos, prestando particular atenção aos países 

de menor desenvolvimento651.  

Da mesma forma, a ideia de igualdade é expressa na prestação de assistência aos 

países em desenvolvimento para o controle efetivo sobre seus recursos naturais e suas 

atividades econômicas, a fim de criar condições favoráveis para a transferência de recursos 

financeiros aos Estados em desenvolvimento, bem como garantir os avanços da ciência e 

da tecnologia para a promoção do desenvolvimento. A declaração estabelece as bases mais 

importantes para as relações econômicas entre todos os povos e todas as nações652. 

Da mesma forma, numa nova percepção de tratamento igualitário, com vantagens 

específicas para os Estados de menor desenvolvimento econômico, o Programa de ação 

sobre o Estabelecimento de uma nova ordem econômica internacional, demonstra especial 

interesse para os problemas das matérias primas, dos produtos primários e suas relações 

com o comércio e o desenvolvimento. São ainda relevantes as questões referentes ao 

sistema monetário internacional e ao financiamento para o crescimento econômico dos 

países em desenvolvimento, a promoção da industrialização e a transferência de 

tecnologia; a regulamentação e fiscalização das atividades das empresas transnacionais 

para que promovam o desenvolvimento dos Estados653. O princípio da igualdade soberana 

e da dignidade humana, por fim, são fundamentais para assegurar a aplicação da 

Declaração. Outrossim, o programa prevê o fortalecimento do papel do sistema das Nações 

Unidas na espera da cooperação econômica internacional.  

                                                           
651 Assemblea General – Sexto período extraordinario de sesiones, 1974, p. 4.  
652 3201 (S-VI), Declaracion sobre el estabelecimento de un nuevo orden económico internacional. 

Resoluciones aprobadas sobre la base del informe de la Comisión ad hoc del sexto período extraordinário de 

sesiones, 1974, p. 3-5.  
653 3202 (S-VI), Programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, 

maio de 1974, p. 9.  
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A Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos Estados estabelece o ideal de 

solidariedade internacional654, ou da igualdade solidária, uma nova percepção sobre o 

princípio da igualdade soberana na intenção de promover a melhora das condições 

econômicas e sociais dos Estados, em especial os Estados de menor desenvolvimento. A 

Carta, com objetivo de intensificar a cooperação entre os Estados determina algumas 

medidas para favorecer o estabelecimento de um mecanismo mais apropriado para 

defender os preços dos produtos primários, em benefício do desenvolvimento. A 

necessidade de cooperação é fundamental para enfrentar os problemas imediatos das crises, 

com espírito de solidariedade. 

A Carta proclama o direito de todo Estado de eleger o seu sistema político, 

econômico, social e cultural; a soberania permanente sobre as riquezas, recursos naturais e 

atividades econômicos do Estado, como um direito inalienável, bem como o de 

regulamentar os investimentos estrangeiros e as atividades das empresas transnacionais. A 

Carta prevê, do mesmo modo, a elaboração progressiva de um novo sistema de relações 

econômicas baseadas na interdependência entre os Estados, com base solidárias, como na 

concessão de preferências tarifárias não-recíprocas e não-discriminatórias em benefício dos 

Estados em desenvolvimento655.  

Para CANÇADO TRINDADE, em uma perspectiva histórica mais abrangente, a 

relevância concedida aos problemas econômicos reflete os esforços para implementação de 

uma nova ordem econômica internacional, pois está ligada ao fenômeno da 

descolonização e cristalização do direito de autodeterminação , assim como na ascensão 

do multilateralismo nas relações internacionais, com a multiplicação de fóruns 

internacionais políticos, em especial para os países em desenvolvimento656. 

Não se pode negar valor jurídico às resoluções das Organizações Internacionais657 e 

o esforço em favor do estabelecimento da nova ordem econômica internacional. Ressalta-

se que uma série de resoluções sobre determinado assunto gradativamente adquire um 

conteúdo mais preciso, refletindo em um consenso que pode desfazer alguma oposição 

                                                           
654 SILVA, Roberto Luiz. Direito Internacional Público. 2ª ed. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 2002, p. 1-6. 
655 3202 (S-VI), Programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, 

maio de 1974, p. 9-10. 
656 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. As Nações Unidas e a Nova Ordem Econômica Internacional 

(com atenção especial aos Estados latino-americanos). Revista de Informação Legislativa, edição 21, n. 81, 

jan./mar. 1984, Brasília, p. 223.   
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remanescente, desse modo cristalizam-se novos conceitos e princípios gerais, geralmente 

acompanhados ulteriormente de certos mecanismos de supervisão e controle 658.  

Os Estados, portanto, conscientes de suas vulnerabilidades, em especial os mais 

fracos economicamente, buscam a nova ordem econômica com bases mais equitativas659. 

O novo conceito de soberania permanente, por exemplo, é a prória negação das situações 

de dependência econômica, pela aplicação do princípio básico da desigualdade 

compensadora  660.  

Finalmente, os documentos sobre a nova ordem econômica são fundamentados 

numa nova concepção do princípio da igualdade dos Estados, no qual há maior demanda 

pelo aumento da cooperação nas relações econômicas internacionais, tendo em vista as 

necessidades dos países menos desenvolvidos, o que pode ser denominado como igualdade 

solidária.   

 

 

3.5.4 – Declaração sobre o fortalecimento da segurança internacional 

 

 A Resolução 2734 (XXV) da Assembleia Geral das Nações Unidas, aprovada em 

16 de dezembro de 1970, recorda a autodeterminação dos povos proclamada na Carta da 

ONU e tem como finalidade que os Estados convivam em paz e possam unir suas forças 

para a manutenção da paz e da segurança internacional.  

 A Resolução 2734 (XXV) também leva em consideração a relevante Declaração 

sobre os Princípios de Direito Internacional referentes às relações de amizade e à 

cooperação entre os Estados aprovada por unanimidade também na vigésima sessão. 

                                                                                                                                                                                
657 ARANGIO-RUEZ, Gaetano. The normative role of the General Assembly of the United Nations and the 

Declaration of Principles of Friendly Relations. Recueil des Cours de l Académie de Droit International de la 

Haye, vol. 137 1972-III, p. 419-742.  
658 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. As Nações Unidas e a Nova Ordem Econômica Internacional 

(com atenção especial aos Estados latino-americanos), obra citada, 1984, p. 223.  
659 A ideia do tratamento diferenciado para os Estados em desenvolvimento em Celso FURTADO. A 

economia latino-americana: formação histórica e problemas contemporâneos. São Paulo: Cia das Letras, 

2007 e do mesmo autor, Le nouvel ordre économique mondial: un point de vue du Tiers-monde. Revue Tiers-

monde, julho-setembro, vol. 17, 1976. 
660 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. As Nações Unidas e a Nova Ordem Econômica Internacional 

(com atenção especial aos Estados latino-americanos). Obra citada, 1984, p. Encerra o autor, no sentido de 

que parece, pois, fundamentalmente distinto do conceito tradicional e exclusivista de soberania estatal, e 

para essa nova conjuntura que se configura em nossos dias têm contribuído de modo decisivo os organismos 

internacionais, destacando-se particularmente a ONU como organização internacional de vocação universal 

por excelência , p. 225.   
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 Relevante apontar que a Resolução reafirma solenemente a validade universal e 

incondicional dos princípios e dos propósitos da Carta das Nações Unidas como base das 

relações entre os Estados, quaisquer que sejam sua extensão, posição geográfica, nível de 

desenvolvimento do sistema político, econômico e social . Declara que a violação de 

qualquer destes princípios não pode se justificar sobre nenhuma circunstância661.  

 Além disso, exorta aos Estados que em suas relações internacionais devem 

participar dos princípios previstos na Carta, entre eles o princípio da igualdade soberana 

dos Estados. Contra a violação da soberania do Estado, a resolução afirma que o Estado 

tem o dever de se abster de recorrer à ameaça da força contra a integridade territorial e a 

independência política de qualquer Estado, e que o território de um Estado não pode ser 

objeto de ocupação militar ou qualquer outra disposição.  

 Sobre o desenvolvimento econômico, a Resolução exorta aos Estados a adotar uma 

ação internacional urgente e concertada, baseada em uma estratégia global que procure 

reduzir e eliminar o quanto antes a disparidade econômica entre os países 

desenvolvimentos e os em desenvolvimento662.  

 Outra relevante resolução, mais recente, aprovada pela Assembleia Geral da OEA, 

em 28 de outubro de 2003, a Declaração sobre segurança nas Américas, reforça a ideia de 

segurança no continente americano, reafirmando os valores compartilhados, dentre eles a 

paz como valor e princípios em si que fundamenta-se na democracia, na justiça, no respeito 

aos direitos humanos, na solidariedade e no respeito ao Direito Internacional. 

 No que se refere ao princípio da igualdade, a resolução da OEA estatui que cada 

Estado tem o direito soberano de identificar suas próprias prioridades nacionais de 

segurança e de estratégias, planos e ações para fazer frente às ameaças à sua segurança, em 

conformidade com o seu ordenamento jurídico e com pleno respeito do Direito 

Internacional e às normas e princípios da Carta das Nações Unidas, bem como aos 

preceitos contidos na Carta da OEA663. 

                                                           
661 Resolução 2734 (XXV) - Declaração sobre o Fortalecimento da Segurança Internacional, de 16 de 

dezembro de 1970. 
662 Resolução 2734 (XXV) - Declaração sobre o Fortalecimento da Segurança Internacional, de 16 de 

dezembro de 1970. 
663 Outra fonte relevante para a segurança internacional, é a Ata Final da Conferência sobre a Segurança e a 

Cooperação da Europa, de Helsinqui de 1975, que estatui que a igualdade soberana, respeito dos direitos 

inerentes à soberania. Os Estados participantes respeitam mutuamente sua igualdade soberana e 

individualidade, bem como todos os direitos inerentes à sua soberania e, nesta englobados em particular, o 

direito de cada Estado à igualdade jurídica, à integridade territorial, à liberdade e à independência política. 

Respeitam também o direito de cada um deles, de escolher e desenvolver livremente seu sistema político, 
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3.6 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE NA CORTE INTERNACIONAL 

DE JUSTIÇA 

 

 

A criação de Cortes e Tribunais Internacionais é uma demonstração da 

transformação da realidade internacional das últimas décadas que não pode ser analisada 

isoladamente, uma vez que a multiplicação e a transformação dos órgãos judiciais já 

existentes decorrem de uma mudança de paradigma do Direito Internacional Público ao 

longo de todo século XX e, com mais vigor, nas décadas que se seguiram após a Segunda 

Guerra Mundial até o presente momento pós-globalização664. 

A nova dimensão adquirida pelo Direito Internacional é processo que, como tal, 

tem passado por um longo processo de depuração e de amadurecimento, que 

FRIEDMANN665 intitulou de mudança de paradigma, compreendido pelo surgimento de 

uma agenda diversificada, que se afasta dos temas clássicos ligados à soberania do Estado. 

Tal fato constitui uma oportunidade para o desenvolvimento de temas como o Direito 

Internacional do Meio Ambiente, o Direito do Comércio Internacional, Direito 

Internacional Penal, Direito Internacional dos Espaços. 

 Nesse contexto de transformações, ocorre, ainda, a afirmação de outros sujeitos de 

Direito Internacional, dentre os quais se destaca o protagonismo adquirido pelas 

Organizações Internacionais, sobretudo após a criação da Organização das Nações Unidas, 

e, mais recentemente, pela elevação – advinda da construção doutrinária e convencional – 

do sujeito como sujeito de iure no âmbito público internacional. Esse paradigma emergente 

                                                                                                                                                                                

social, econômico e cultural, bem como aquele de determinar suas leis e seus regulamentos , citado em 

MELLO, Celso D. Albuquerque. Direito Constitucional Internacional: uma introdução, 2ª ed. revista. Rio de 

Janeiro: Ed. Renovar, 2000, p. 130-131.  
664 MAGALHÃES, José Carlos de. Direito Econômico Internacional. Curitiba: Juruá, 2005.  
665 FRIEDMANN, Wolfgang. The Changing Structure of International Law. New York: Columbia 

University Press, 1964, p. 368, « There are many aspects to the new dimensions of international law. One is 

the vertical expansion, the rapidly expanding number of new fields, from labour to education, 

communication, financial and economic development matters, now included in international legal regulation. 

This process is connected with the extension of international legal relations beyond the states, to international 

organizations, private associations, groups and individuals ».  
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do Direito Internacional Público, que se afasta do protagonismo estatal de Westfália, 

passou por uma expansão tanto horizontal quanto vertical666. 

No que se refere às mudanças operadas nos órgãos judiciais, é de se reconhecer 

uma mudança substancial cujo resultado foi um maior comprometimento dos sujeitos de 

Direito Internacional com as resoluções pacíficas de controvérsias e, também, a observação 

de um número crescente de disputas não estatais, uma vez que o Estado deixou de ser o 

sujeito de Direito Internacional por excelência667. 

 A criação de Cortes e Tribunais Internacionais pode ser considerada um aspecto 

imprescindível para demonstrar a transformação da realidade internacional das últimas 

décadas. O aumento quantitativo de órgãos é acompanhado, segundo ROMANO, de uma 

significativa expansão e transformação da natureza e competências dos órgãos judiciais, 

para incluir um nível maior de obrigatoriedade e abarcar disputas não estatais como 

parte668. 

 A jurisprudência das Cortes e Tribunais Internacionais é uma forma de criação da 

norma jurídica pela confirmação de um direito, sistematicamente reiterado por meio de 

decisões que têm como base o poder conferido ao juiz ou Tribunal por atos convencionais, 

que concedem validade e autoridade ao preceito jurídico que pode preencher uma lacuna 

normativa no Direito Internacional669, concedendo unidade ao sistema. O adensamento 

institucional do princípio da igualdade e o redimensionamento conceitual na aplicação do 

                                                           
666 MBAYE, Kéba. L'Intéret pour agir devant la Cour Internationale de Justice. Recueil des Cours de 

l Académie de Droit International de la Haye, vol. 209, 1988-II, p.227-345. Em seu curso sobre o interesse 

de agir na CIJ, a perspectiva do autor é que na sociedade internacional, o julgamento perante a Corte é algo 

excepcional. Os Estados preferem outros modos de solução pacífica de controvérsias, muitas vezes para 

proteger a soberania. Por isso, é necessário que o Estado evite a demanda judicial e procure outros meios para 

solução de conflitos, como a negociação, a mediação, os bons ofícios, entre outros. Assim, pode ser 

encontrada uma solução adequada que respeita e não ponha em risco os princípios da soberania e o da 

igualdade , p. 339. 
667 CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos e Perspectivas do Direito Internacional Pós-Moderno. Revista da 

Faculdade de Direito da USP, São Paulo, vol. 101, jan./dez., 2006, p. 433-466. O Direito Internacional 

clássico se atinha à esfera estatal. Parecia gravitar somente em torno dos e em função dos Estados (...). Hoje, 

se reconhece que o mundo é mais vasto e mais complexo do que supõem os Estados com sua vã filosofia. 

Multiplicam-se em número e relevância os demais coatores da cena mundial (organizações internacionais, 

ONGs, entidades multinacionais privadas, sem nunca esquecer o ser humano, princípio e fim das construções 

intelectuais do homem. O Estado continua sendo a unidade básica  de formulação e operação do Direito 

Internacional, sem adentrar a questão esepcífica do reconhecimento de Estado e de governo , p. 434-435.    
668 ROMANO, Cesare. The proliferation of International Judicial Bodies: the pieces of the puzzle. New York 

University Journal of International Law & Politics. Vol. 31, 1998-1999, p. 710.  
669 McDOUGAL, Myres S.; LASSWELL, Harold D.; REISMAN, W. Michael. Theories about international 

law: prologue to a configurative jurisprudence. Virginia Journal of International Law, 1968, n. 2, p. 188-299. 
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princípio, por sua vez, acompanha todas essas transformações no Direito Internacional 

contemporâneo e a mudança de paradigma670.  

Define-se jurisprudência como a forma em que o direito é revelado no exercício da 

jurisdição, em uma sucessão de decisões harmônicas671. As divergências nas decisões 

implicam uma margem apreciável do poder dos juízes como inovadores da ordem jurídica 

tanto nacional, como internacional, como demonstrado na acepção de Direito Internacional 

de RADBRUCH672 e no papel ativo dos juízes em DWORKIN673, guardadas as suas 

especificidades. 

 A jurisprudência é um conjunto de decisões e de interpretações das leis, proferidas 

num mesmo sentido sobre uma dada matéria ou tema. No plano internacional está 

diretamente vinculada à atividade jurisdicional e aos pronunciamentos provenientes dos 

mecanismos de solução de controvérsias jurídicas674.   

 A jurisprudência é importante fonte para definir os critérios jurídicos, é autoridade 

das coisas julgadas e do mesmo modo. CARNELLUTTI ainda vai mais longe, pois para 

saber o que é o Direito, é necessário examinar a decisão judicial675. Assim como no direito 

interno, a jurisprudência dos Tribunais Internacionais revela o direito para as partes 

litigantes e firma critérios objetivos para julgamento676.  

Tamanha é a responsabilidade dos Tribunais Internacionais, principalmente no 

atual estágio da sociedade internacional no qual a guerra tem se tornado cada vez mais 

                                                           
670 As decisões escolhidas para a análise na Jurisprudência Internacional são as consideradas as mais 

relevantes para se compreender a aplicação do princípio da Igualdade. A partir do fenômeno contemporâneo 

de transformação e ampliação das Cortes e Tribunais Internacionais, procura-se entender os limites entre o 

fenômeno e o contexto que não estão claramente definidos: como as Cortes e os Tribunais internacionais 

aplicam o princípio da igualdade entre Estados e como o princípio se transforma ao longo do tempo? Ele se 

transforma? São algumas perguntas que norteiam o estudo dos casos da jurisprudência internacional. As 

técnicas para análise de estudos de caso foram observadas em YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento 

e métodos. Tradução Daniel Grassi, 2ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2001, p. 32 e seguintes.  
671 REALE, Miguel. Lições Preliminares do Direito. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 167.  
672 Para RADBRUCH, um Estado não é sujeito de direito internacional por ser soberano, mas é soberano por 

ser sujeito de direito internacional. O que não significa que um Estado não tenha sobre si nenhum outro poder 

jurídico, nem mesmo o próprio direito internacional, que em razão do direito não está obrigado a obedecer a 

outras normas jurídicas senão as do direito internacional  em Filosofia do Direito, Tradução Marlene 

Holshauzen; revisão técnica Sérgio Sérvulo da Cunha, 2ª edição. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010, p. 

290.  
673 DWORKIN, Ronald. A Justiça de Toga. Tradução Jefferson Luiz Camargo, revisão de Tradução 

Fernando Santos e Revisão técnica Alonso Reis Freire. São Paulo: wmf Martins Fontes, 2010.   
674 MENEZES, Wagner. Tribunais Internacionais: jurisdição e competência. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 

238.  
675 CARNELUTTI, Francesco. Torniamo al guidizio. In: Rivista di diritto processuale. V. IV, parte I, p. 165-

174 apud CASTRO, Almícar de. Direito Internacional Privado. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 118. 
676 CASTRO, Almícar de. Direito Internacional Privado. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 113.  



188 

 

  

contestada. É mister considerar a influência da jurisprudência desses órgãos, na esteira da 

tentativa de manter uma coesão jurídica. 

Diga-se de passagem que a jurisprudência é uma forma de criação da norma 

jurídica pela confirmação de um direito, sistematicamente reiterado por meio de decisões 

que têm como base o poder conferido ao juiz ou Tribunal por atos convencionais, que 

concedem validade e autoridade ao preceito jurídico, preenchendo uma lacuna normativa 

no Direito Internacional677.   

Assim, é possível afirmar que a jurisprudência é importante fonte para definir os 

critérios jurídicos, pois, dentre suas funções, encontra-se o mister de manter a consistência 

e a coerência do Direito Internacional, conforme comenta CRAWFORD678. A função 

reveladora do Direito exercida pela jurisprudência torna-se ainda mais evidente no caso de 

lacunas no Direito, principalmente quando há autorização para a Corte decidir com base na 

equidade, como no caso da Corte Internacional de Justiça.  

O artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça faz menção às decisões 

judiciárias como meio auxiliar para determinar as fontes utilizadas para os litígios 

submetidos à Corte. Nota-se que havia uma preocupação do Comitê de Juristas 

encarregados da elaboração do Estatuto de dar à Corte a possibilidade de sempre encontrar 

regras capazes de permitir uma solução para todos os casos que lhe fossem submetidos. A 

Corte deveria julgar todas as causas submetidas a ela e ter mecanismos para preencher as 

lacunas que poderiam existir para o julgamento679.  

Observa-se que o artigo 38 na alínea d  usa a expressão decisões judiciárias  no 

sentido de abarcar as decisões dos tribunais internacionais como um todo, dos tribunais 

arbitrais680 e dos tribunais internacionais, ressaltando que a hierarquia será de acordo com a 

matéria das decisões. 

As decisões da Corte Internacional de Justiça, bem como de sua antecessora na 

sociedade internacional, a Corte Permanente de Justiça Internacional, são muito relevantes 

                                                           
677 McDOUGAL, Myres S.; LASSWELL, Harold D.; REISMAN, W. Michael. Theories about international 

law: prologue to a configurative jurisprudence. Virginia Journal of International Law, 1968, n. 2, p. 188-299. 
678 CRAWFORD, James. Brownlie’s Principles of Public International Law. 8ª Ed. Oxford: Oxford Press, 

2012, p. 37. 
679 FITZMAURICE, Gerald. The problem of non-liquet : prolegomena to a restatement. In La Communauté 

international: mélanges offerts à Charles Rousseau, Paris: Pédone, 1974, p. 89-112. 

680 CRAWFORD, James. Brownlie’s Principles of Public International Law. 8ª Ed. Oxford: Oxford Press, 

2012, p. 39. O Juiz da Corte Internacional de Justiça comenta que é justificável a consideração de Tribunais 

Arbitrais pelo fato de que vários deles vêm contribuindo, significativamente, para o desenvolvimento 

sistemático do Direito Internacional na atualidade. 
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para eliminar incertezas e deixar mais claro o conteúdo de costumes internacionais e dos 

princípios gerais. As decisões da Corte Internacional de Justiça interpretam e expressam o 

sentido real dos tratados celebrados entre as partes litigantes. 

Nesse sentido WAGNER MENEZES reconhece a instrumentalidade da 

jurisprudência, que se constrói, possivelmente, como fonte meio, uma vez que desempenha 

papel relevante, quando da revelação do direito, nas perspectivas de formação do direito 

consuetudinário681. 

Nota-se que o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça confere uma 

autoridade particular à jurisprudência com o intento de determinar o sentido do Direito 

Internacional, principalmente pelas garantias que normalmente se asseguram os 

procedimentos jurisdicionais internacionais e pela composição dos Tribunais 

Internacionais682. 

Nesse contexto, verifica-se que a Corte Internacional de Justiça orienta-se cada vez 

mais pela sua própria jurisprudência, procurando não se afastar das decisões anteriores 

tomadas, a ponto de levar as partes a recorrerem cada vez mais aos precedentes da Corte – 

sobretudo em matéria procedimental, o que confere estabilidade e previsibilidade ao 

conteúdo de sua jurisprudência, mas ao mesmo tempo é uma crítica à inovação das suas 

decisões.  

Aliás, a argumentação a partir de casos paradigmáticos, que compõe parcela do 

modus operandi da utilização da jurisprudência como fonte do Direito Internacional, é um 

expediente tão recorrente na experiência da Corte Internacional de Justiça – bem como de 

outros Tribunais – que a própria Corte Permanente de Justiça Internacional, sua 

antecessora, em seu primeiro caso – S.S. Wimbledon – utilizou os casos dos canais de Kiel 

e Suez como analogia para o julgamento683. 

A jurisprudência como fonte do Direito Internacional, portanto, acompanha as 

mudanças pelas quais a sociedade internacional passa, dentre elas a migração de 

mecanismos bilaterais de solução de controvérsias entre Estados para essencialmente 

multilaterais.  

                                                           
681 MENEZES, Wagner. Tribunais Internacionais: Jurisdição e Competência. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 

239 e 241. 
682 BEDJAOUI, Mohammed. Droit International: Bilan et perspectives. Paris: Pedone, Unesco, v. I, 1991, p. 

298 
683 Caso S.S. Wimbledon , Julgamento de 17 de Agosto de 1923, Série A, n. 01. 
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A Resolução de Berlim do Instituto de Direito Internacional de 1999 reflete as 

mudanças em relação às controvérsias internacionais em que mais de dois Estados estão 

envolvidos. A Resolução estipula alguns princípios relevantes para se entender as 

mudanças na jurisprudência como fonte do Direito Internacional: o consentimento dos 

Estados como fundamento para o exercício da competência e a interpretação dos textos 

pertinentes como ponto de partida para o exame das questões suscitadas. Além disso, a 

Resolução se mostra ainda mais pontual para a discussão da jurisprudência como fonte do 

Direito Internacional porque estatui que os princípios gerais e as normas relativas à 

participação de terceiros Estados, válidas perante a Corte Internacional de Justiça, podem 

também ser aplicados, na medida em que sejam apropriadas às circunstâncias do caso, 

perante outras cortes ou tribunais internacionais684. 

Ainda sobre as peculiaridades da jurisprudência, convém ressaltar, a partir da 

análise das decisões da CPJI e da CIJ, a existência, no exercício de sua judicatura, de uma 

metodologia diversa da dos juízes e tribunais de common law685. Os juízes na CPJI e CIJ 

partem de um caso julgado, analisam os fatos, e por analogia, buscam os elementos que 

podem justificar a aplicação de solução encontrada em casos anteriores. Os juízes das 

Cortes e dos Tribunais Internacionais têm um relevante papel de ajudar na formação da 

convicção dos julgadores, que permanecem em liberdade, sem qualquer vinculação aos 

precedentes judiciários, para apreciar a força do convencimento da norma escrita, do 

costume internacional e dos princípios gerais686.  

Com efeito, mesmo na hipótese em que a Corte faz menção a um caso anterior, o 

julgamento, por analogia, não se dá de forma automática, pois as razões são 

compartilhadas com outros argumentos, como a existência de costume internacional, com 

base nos princípios gerais do direito. Para GUIDO SOARES, por exemplo, não significa 

                                                           
684 BERNHARDT, Rudolg (relator). Judicial and Arbitral Settlement of International Disputes Involving 

more than two States. Resolução do Instituto de Direito Internacional, adotada na Sessão de Berlim em 24 de 

agosto de 1999, 11ª Comissão.    
685 Nesse sentido, a referência ao Art. 59 no Art. 38, d, do Estatuto da CIJ não é ocasional. Os criadores do 

Estatuto tinham por objetivo demonstrar a relevância da jurisprudência enquanto fonte do Direito 

Internacional, mas ao mesmo tempo tomou o cuidado de afastar a atuação dos juízes do sistema de common 

law, uma vez que o referido Art. 59 estatui que as decisões proferidas na Corte vinculam apenas as partes 

envolvidas no caso concreto. No mesmo sentido, CRAWFORD, James. Brownlie’s Principles of Public 

International Law. 8ª Ed. Oxford: Oxford Press, 2012, p. 38. 
686 MENEZES, Wagner. Tribunais Internacionais: Jurisdição e Competência. São Paulo: Saraiva, 2013.  
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que de nenhuma forma se apoiaram numa normatividade automática dos julgados 

anteriores687. 

O artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça faz menção às decisões 

judiciárias como meio auxiliar para determinar as fontes utilizadas para os litígios 

submetidos à Corte. Nota-se que havia uma preocupação do Comitê de Juristas 

encarregados da elaboração do Estatuto de dar à Corte a possibilidade de sempre encontrar 

regras capazes de permitir uma solução para todos os casos que lhe fossem submetidos. A 

Corte deveria julgar todas as causas submetidas a ela e ter mecanismos para preencher as 

lacunas que poderiam existir para o julgamento688. Observa-se que o artigo 38 na alínea 

d  usa a expressão decisões judiciárias  no sentido de abarcar as decisões dos tribunais 

internacionais como um todo, dos tribunais arbitrais e dos tribunais internacionais, 

ressaltando que a hierarquia ocorre de acordo com a matéria das decisões689. 

 CANÇADO TRINDADE ressalta que não há como negar às decisões arbitrais e 

judiciais o caráter de fonte do Direito Internacional, mesmo que sejam muito frequentes e 

que algumas decisões possam ser mais criativas e inovadoras do que outras690. Observa-se 

que os tribunais que proferem as decisões judiciais utilizadas como fontes compreendem 

também os tribunais internos e os administrativos internacionais, uma vez que o Direito 

Internacional tem uma estrutura descentralizada, em que há uma crescente interação 

jurídica nacional e internacional691. No entanto, é recomendável prudência em citar as 

decisões que têm inspiração unicamente em questões nacionais692.    

 Nota-se que é conferida pelo artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça 

uma autoridade particular para determinar o sentido do Direito Internacional, 

principalmente pelas garantias que normalmente se asseguram os procedimentos 

jurisdicionais internacionais e pela composição dos Tribunais Internacionais693. 

                                                           
687SOARES, Guido. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Atlas, 2002, p. 11. 
688 FITZMAURICE, Gerald. The problem of non-liquet : prolegomena to a restatement. In La 

Communauté internationale: mélanges offerts à Charles ROUSSEAU, Paris: Pédone, 1974, p. 89-112.  
689 CASELLA, P. B. Manual de Direito Internacional Público. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 183.  
690 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Princípios do Direito Internacional Contemporâneo. Brasília: 

Ed. UnB, 1981, p. 19.  
691 FALK, R. A. The role of Domestic Courts in International Law Legal Order. Syracuse University Press, 

1964, p. 21-52, apud TRINDADE, 1981, p. 43, nota 109.  
692 DOMINGUEZ, Maria Teresa del R. Moya. Manual de derecho internacional público. Buenos Aires: 

Ediar, 2004, p. 56.  
693 SOURANG, Moustapha. La jurisprudence et la doctrine. In BEDJAOUI, Mohammed. Droit 

International: Bilan et perspectives. Paris: Pedone/Unesco, 1991, v. I, p. 298.  
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Por fim, há perspectivas em conceber os precedentes jurisprudenciais como fontes 

do Direito Internacional, tanto na formação dos costumes internacionais pelas seguidas 

decisões que levam uma orientação propositiva para a ação dos Estados e como criador de 

um princípio geral do ordenamento jurídico internacional, a partir dos fundamentos 

interpretativos que levam à construção de valores ou axiomas que servem como corolário 

para outras decisões 694.  

A jurisprudência pode levar ao nascimento de um costume internacional. Os 

precedentes tomados em conjunto podem ser entendidos como o elemento material do 

costume. A prática oferece exemplos de costumes criados mediante uma repetição 

constante de decisões arbitrais e judiciais internacionais . Os precedentes tomados 

individualmente têm a função de precisar e de determinar a aplicabilidade de normas 

internacionais695. 

As decisões por si só representam a aplicação do Direito Internacional no caso 

concreto e na solução de conflitos com bases jurídicas. Além disso, a jurisprudência 

preenche as lacunas normativas do sistema, aplicada sempre que o entendimento normativo 

é consolidado sistematicamente nos tribunais.  

Para KARL ENGISCH, as lacunas e incorreções do direito podem ser reunidas no 

conceito comum de deficiências, sendo a lacuna uma incompletude insatisfatória no seio 

do todo jurídico 696. A lacuna é afastada por meio da integração jurídica, na qual o juiz 

atua como praeter legem, costumes utilizados pelo juiz na ausência de norma incidente ao 

caso.   

A jurisprudência, assim, levando-se em consideração as mudanças na sociedade 

internacional, não pode mais ser considerada apenas como uma fonte auxiliar segundo a 

doutrina tradicional, mas deve ter uma condição especial na construção da sistemática do 

Direito Internacional contemporâneo697.  

Ressalta-se que as decisões dos Tribunais Internacionais são revestidas de 

obrigatoriedade jurídica e constituem norma particular da ordem jurídica internacional. Os 

                                                           
694 MENEZES, Wagner. Tribunais Internacionais: jurisdição e competência. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 

241.  
695 BARBERIS, Julio A. Formación del derecho internacional. Buenos Aires: Editorial Ábaco de Rodolfo 

Depalma, 1994, p. 220.  
696 ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. 9ª ed. Tradução de J. Baptista Machado. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 275-276, especialmente o Cap. VII – Direito dos Juristas. 

Continuação: Preenchimento de lacunas e correção do direito legislado incorreto.   
697 MENEZES, Wagner. Tribunais Internacionais: jurisdição e competência. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 

243.  
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que foram juridicamente sucumbentes aos pedidos são obrigados a cumprir a sentença. O 

descumprimento está no campo da ilicitude no Direito Internacional, mesmo que a sanção 

possa ser limitada698.   

O principal órgão judiciário da Organização das Nações Unidas segundo a Carta 

das Nações Unidas, aprovada em 1945 pela Conferência de São Francisco, é a Corte 

Internacional de Justiça. A CIJ funciona de acordo com um Estatuto que é parte integrante 

da Carta das Nações Unidas. O Estatuto da CIJ é baseado no Estatuto da Corte Permanente 

de Justiça Internacional699.   

Dentre as origens da Corte Internacional de Justiça, CELSO MELLO menciona que 

em janeiro de 1942, na Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores das 

Américas, no Rio de Janeiro, o Comitê Jurídico Interamericano foi incumbido de estudar a 

criação de uma Corte Internacional. No mesmo ano, o Comitê apresenta seu relatório e 

recomenda que a jurisdição da CPJI seja ampliada700. 

A nova Corte foi designada Corte Internacional de Justiça e incluída expressamente 

entre os órgãos da Organização das Nações Unidas, segundo a previsão do artigo 7º da 

Carta. A alteração do nome da Corte se deve a duas correções, a eliminação do 

permanente , considerado redundante, uma vez que todo tribunal judicial é permanente e 

o adjetivo internacional passa a qualificar a Corte e não a justiça, seja interna ou 

internacional, a justiça é única701.  

No início dos trabalhos da Corte Internacional de Justiça, em 1946, as decisões e os 

pareceres consultivos proferidos pela Corte Permanente de Justiça Internacional foram 

considerados precedentes para a nova Corte. Além disso, a Corte Internacional de Justiça 

localiza-se no mesmo local onde foi instalada a CPJI, no Palácio da Paz, em Haia, nos 

                                                           
698 AZAR, Aïda. L’exécution des décisions de la Cour Internationale de Justice. Bruxelles: Editions 

Bruylant, 2003.  
699 Artigo 92 da Carta das Nações Unidas, no capítulo XIV, relativo à Corte Internacional de Justiça, 

promulgada pelo Brasil pelo Decreto nº 19841, de 22 de outubro de 1945, havendo o instrumento de 

ratificação depositado nos arquivos do Governo dos Estados Unidos da América a 21 de setembro de 1945.   
700 Na Conferência de São Francisco cinquenta e um Estados aprovaram a Carta das Nações Unidas em 25 de 

junho de 1945 e decidiram criar uma nova corte, ao invés de manter a Corte Permanente de Justiça 

Internacional. Os Estados que faziam parte da CPJI, muitos deles não faziam da ONU ou ainda eram 

considerados inimigos dos aliados e alguns membros da ONU não eram parte no Estatuto da CPJI . MELLO, 

Celso. Obra citada, 2004, p.681.   
701 Os termos em inglês também fazem referência às mudanças, de Permanente Court of International 

Justice (PCIJ) para International Court of Justice ICJ . In. MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de 

direito internacional público. 15ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 682;  
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Países Baixos702. O artigo 37 do Estatuto também prevê que o tratado em vigor que 

estabelece a solução da controvérsia pela CPJI deve ser submetido à CIJ.  

Todos os membros das Nações Unidas são ipso facto partes do Estatuto da Corte 

Internacional de Justiça. A Corte é aberta à adesão de um Estado que não é membro das 

Nações Unidas, em condições determinadas em cada caso pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas, mediante recomendação do Conselho de Segurança703.  

 Ao requerimento da Suíça, primeiro governo a requerer a adesão para fazer parte do 

Estatuto – a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma resolução definindo 

algumas condições que deveriam ser seguidas pelo Estado: a) aceitação do previsto no 

Estatuto; b) aceitação das obrigações dos membros das Nações Unidas perante o artigo 94 

da Carta das Nações Unidas; c) um compromisso do Estado para contribuir com as 

despesas da Corte numa quantia definida pela Assembleia Geral das Nações Unidas704.   

O artigo 94 da Carta das Nações Unidas determina que cada membro das Nações 

Unidas se compromete a conformar-se com a decisão da Corte em qualquer caso em que 

for parte. No parágrafo segundo, um dos dispositivos mais imperativos, ressaltam que no 

caso de descumprimento das obrigações que lhe incumbem a sentença proferida pela 

Corte, a outra parte terá o direito de recorrer ao Conselho de Segurança que poderá fazer 

recomendações ou decidir sobre medidas a serem tomadas para o cumprimento da 

sentença, demonstrando a obrigatoriedade da decisão, bem como um meio para efetivá-la. 

Embora a Liga das Nações, criada pelo Tratado de Versalhes de 1919, tivesse 

tomado a iniciativa da criação da Corte Permanente de Justiça Internacional, a Corte não 

era integrante da Liga705. A Corte Internacional de Justiça se distingue da antecessora, pois 

a CIJ é parte integrante da Carta das Nações Unidas.  

Em abril de 1946, com a dissolução formal da CPJI, a CIJ reuniu-se pela primeira 

vez e passa a funcionar em base permanente706. A Corte Internacional de Justiça é 

composta por 15 juízes titulares, eleitos pela Assembleia Geral e pelo Conselho de 

                                                           
702 CASELLA, P. B. Manual de Direito Internacional Público. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 422 
703 Artigo 93, §§1º e 2º da Carta das Nações Unidas.  
704 A Suíça se tornou parte do Estatuto em julho de 1948. As mesmas condições da Suíça foram aprovadas 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas para Liechtenstein e San Marino, que subsequentemente se 

tornaram partes no Estatuto. In. LAUTERPACHT, H. The Development of International Law by the 

International Court, London, Stevens, 1958.  
705 HUDSON, M. O. La Cour Permanente de Justice Internationale – Traité. Paris: Ed. Pédone, 1936, p. 3-

375. 
706 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Tribunais Internacionais Contemporâneos. Brasília: FUNAG, 

2013, p. 18-19.  
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Segurança das Nações Unidas, não podendo figurar entre os membros dois nacionais do 

mesmo Estado707.   

 A demissão de um juiz da Corte Internacional de Justiça, depois de eleito, é feita 

pela decisão unânime da própria Corte. O Presidente e o Vice-presidente da Corte são 

eleitos por três anos. Os juízes eleitos devem representar, segundo o próprio Estatuto da 

CIJ, as mais altas formas de civilização e os principais sistemas jurídicos do mundo. A 

precedência entre os juízes é feita pela antiguidade, e se forem eleitos na mesma sessão, a 

precedência é pela idade. Os juízes não devem exercer outras funções e devem manter a 

completa independência. Gozam os juízes de imunidades e privilégios diplomáticos708.  

O Estatuto procura assegurar a representação dos principais sistemas jurídicos do 

mundo709, e caso não haja um juiz da nacionalidade de um Estado litigante, pode este 

designar um juiz ad hoc, de sua escolha, para o caso concreto, uma vez aprovado o nome 

pelo colegiado da CIJ. Os juízes ad hoc compõem o julgamento e pelo período certo que 

ficarão na função, gozam de todos os privilégios e imunidades dos outros juízes710. 

 A Corte normalmente conta com juízes da escola romano-germânica e da Common 

Law. Alguns Estados membros permanentes do Conselho de Segurança sempre tiveram 

presentes na composição da Corte, França, Reino Unido, Estados Unidos e Rússia. Desde 

os anos oitenta, também a República Popular da China711.   

A Corte Internacional de Justiça é dotada de funções tanto contenciosa como 

consultiva. No exercício da função contenciosa dirime controvérsias internacionais 

submetidas ao seu conhecimento pelos Estados litigantes. Todos os membros das Nações 

Unidas são partes no Estatuto da CIJ, mas 67 deles aceitam a jurisdição obrigatória da CIJ, 

consoante o artigo 36, parágrafo segundo de seu Estatuto, a célebre cláusula Raul 

                                                           
707 DUBISSON, Michel. La cour internationale de justice. Paris: Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, 1964, p. 212.  
708 MELLO, Celso D. Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 15ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2004, p. 684.   
709 Artigo 9º do Estatuto da CIJ.  
710 Os membros da Corte Internacional de Justiça serão eleitos pela Assembleia Geral e pelo Conselho de 

Segurança de uma lista de pessoas apresentadas pelos grupos nacionais da Corte Permanente de Arbitragem, 

nas disposições presentes no artigo 4º do Estatuto.   
711 REZEK, J. F. Direito Internacional Público: Curso elementar. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 409-

410. Na segunda fase da Corte da Haia alguns juízes brasileiros ali tiveram assento. Filadelfo de Azevedo, 

que fora ministro do Supremo Tribunal Federal, elegeu-se logo em 1946, para um mandato de nove anos, 

interrompido, entretanto, por sua morte na Haia, em plena atividade, em 1951. Levi Carneiro, antigo 

parlamentar e consultor-geral da República, foi então eleito para completar aquele mandato, permanecendo 

na Corte até 1955. José Sette Camara, embaixador do Brasil, antigo governador da Guanabara e prefeito de 

Brasília, foi juiz de 1979 a 1988, havendo, por eleição de seus pares, exercido a vice-presidência da Corte 

entre 1982 e 1985 .  
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Fernandes , ou cláusula facultativa da jurisdição obrigatória712. Segundo CANÇADO 

TRINDADE há diversas bases jurídicas para submeter um contencioso ao conhecimento e 

decisão da CIJ. Há cerca de 128 Convenções multilaterais e 166 tratados bilaterais que 

contêm cláusulas prevendo o recurso à CIJ para a solução de controvérsias sobre sua 

interpretação ou aplicação, as chamadas cláusulas compromissórias713.  

A competência da Corte em caráter jurisdicional envolve um processo com 

contraditório entre as partes e uma sentença definitiva inapelável. Cabe apenas um pedido 

de esclarecimento quanto ao sentido e ao alcance da decisão714. A Corte pode julgar todas 

as questões que as partes lhe submetam, bem como os previstos na Carta das Nações 

Unidas ou em tratados e convenções em vigor. Os Estados podem declarar que reconhecem 

como obrigatória: a jurisdição da Corte em todas as controvérsias que tenham por objeto a 

interpretação de um tratado; qualquer ponto do Direito Internacional; a existência de 

qualquer fato que, se verificado, constituiria violação de um compromisso internacional; e, 

a natureza ou extensão da reparação devida pela ruptura de um compromisso 

internacional715.  

Para acionar a Corte Internacional de Justiça e demandar uma decisão judicial, os 

Estados procedem de três formas possíveis: I) por meio de uma notificação prévia de uma 

ou de ambas as partes à Corte, com fundamento em tratados que preveem a competência da 

CIJ para julgar os litígios; II) por meio de um acordo especial posterior ao litígio, em que 

ambas as partes aceitam a jurisdição da CIJ para resolver a controvérsia depois do fato; III) 

um Estado interpela o outro por meio de petição à Corte, por entender que a parte viola 

uma obrigação internacional716. 

A Corte Internacional de Justiça se encontra sujeita a todos os dispositivos da Carta 

da ONU, não podendo decidir sobre assunto que seja sob domínio reservado dos Estados 

                                                           
712 Pela cláusula facultativa de jurisdição obrigatória, é preciso que o Estado declare que reconhece como 

obrigatório ipso facto e sem acordo especial, em relação a qualquer outro Estado que aceite a mesma 

obrigação, a jurisdição da Corte em todas as controvérsias de ordem jurídica que tenham relação com as 

matérias de competência da Corte, para que ela possa atuar e ter veredicto legalmente reconhecido . 

MENEZES, Wagner. Tribunais internacionais: jurisdição e competência. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 162.  
713 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Tribunais Internacionais Contemporâneos. Brasília: FUNAG, 

2013, p. 18. O autor afirma que desde a sua criação, a CIJ emitiu 112 Sentenças e 27 pareceres consultivos 

até o início de novembro de 2012 , p. 19.   
714 O artigo 60 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça informa que a sentença é definitiva e inapelável. 

Ainda, afirma que em caso de controvérsia quanto ao sentido e ao alcance da sentença, caberá à Corte 

interpretá-la a pedido de qualquer das partes.  
715 Artigo 36 §2º do Estatuto da CIJ.  
716 CASELLA, Paulo Borba. Manual de Direito Internacional Público. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 

424.  
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porque as decisões podem ser executadas pelo Conselho de Segurança, pela previsão do 

artigo 2º, alínea 7 da Carta.  

Apesar de grande expressão no Direito Internacional, a Corte não possui uma 

jurisdição universal natural inata, supranacional, capaz de julgar todo e qualquer litígio em 

que os Estados-membros se envolvam717.  A jurisdição internacional da CIJ é facultativa. 

A Corte decide os litígios em que os litigantes estejam de acordo em submeter. Além da 

função contenciosa da CIJ718, apenas para os Estados litigantes, a Corte Internacional de 

Justiça também exerce a função consultiva por meio de Pareceres jurídicos solicitados por 

órgão habilitados e Organizações Internacionais, segundo previsão da Carta e do 

Estatuto719. Os Pareceres consultivos da Corte têm contribuído para a expansão e a 

evolução do Direito Internacional. 

Os pareceres emitidos pela Corte carecem de força obrigatória e tem caráter de 

sentença não executória. São importantes fontes de doutrina internacional. Para requerer o 

parecer jurídico é preciso direcionar uma pergunta, de forma clara e objetiva, à Corte, por 

entidade habilitada a questionar. As questões sobre as quais for pedido o parecer da Corte 

serão submetidos por meio de uma petição escrita, que deve conter uma expressão do 

assunto sobre o qual é solicitado o parecer e será acompanhada de todos os documentos 

que possam elucidar a questão720.  

Nos pareceres consultivos, a Corte recebe exposições escritas pelos Estados 

admitidos a comparecer perante a Corte e a qualquer organização internacional. Também 

pode ouvir exposições orais durante uma audiência pública realizada para esse fim, 

conforme previsão do artigo 66 do Estatuto da CIJ. As línguas oficiais da Corte são o 

francês e o inglês. As partes, no entanto, podem acordar que todo o processo seja em 

qualquer uma das duas línguas. A Corte pode autorizar a pedido de uma das partes o uso de 

outro idioma, com a sentença proferida em uma das línguas oficiais.  

                                                           
717 MENEZES, Wagner. Tribunais internacionais: jurisdição e competência. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 

162.  
718 EISEMANN, Pierre Michel; PAZARTZIS, P. La jurisprudence de La Cour Internationale de Justice. 

Paris: Pédone, 2008.   
719 As questões sobre as quais for pedido o parecer consultivo da Corte serão a ela submetidas por meio de 

petição escrita, que deverá conter uma exposição do assunto sobre o qual é solicitado o parecer e será 

acompanhada de todos os documentos que possam elucidar a questão, segundo o artigo 65 do Estatuto da 

Corte Internacional de Justiça. Os órgãos que são autorizados a requerer parecer jurídico são além dos 

principais das Nações Unidas, o Conselho de Segurança, Assembleia Geral, o Conselho Econômico e Social; 

algumas Organizações Internacionais como OIT, FAO, UNESCO, OMS, Banco Mundial, FMI, OACI, 

AIEA. In OSMAÑCZYK, Edmund Jan. Encyclopedia of the United Nations and International Agreements. 

Philadelphia: Taylor and Francis, 1985, p. 404, verbete International Court of Justice ICJ.  
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As partes são representadas por consultores ou advogados. O processo possui duas 

fases: uma escrita com apresentação de memorais e réplica e uma segunda fase oral. As 

audiências na  Corte são públicas, exceto quando a própria Corte determina o contrário. A 

decisões são tomadas por maioria simples de votos dos juízes presentes. Se ocorrer empate, 

o voto do presidente da Corte é preponderante.  

A sentença da Corte deve ser fundamentada. Também é facultado aos juízes 

exporem suas razões individuais por meio de declarações de votos quando votam com a 

maioria e querem expor suas razões; por votos em separado, quando votarem com a 

maioria mas discordam ou fundamentam de maneira diversa dos outros juízes, ou; os votos 

divergentes para os juízes vencidos na decisão721.   

A competência decisória da Corte é o cerne do exercício do poder público 

internacional por parte da Corte Internacional de Justiça. Na competência decisória, ainda 

se integra uma específica competência cautelar, destinada à adoção de medidas urgentes e 

consideradas indispensáveis em ordem para a preservação de valores ou bens jurídicos722. 

 Sobre a aplicação da jurisprudência na Corte Internacional de Justiça, WAGNER 

MENEZES afirma que o exercício da aplicação é crescente com o tempo. Nos primeiros 

casos, não há menções aos anteriores, com o desenvolvimento e a expansão do Direito 

Internacional e da própria jurisprudência produzida. Contudo, a quantidade de referências 

e a utilização da jurisprudência como fonte se fez mais presente nos julgados 723.  

 Pode-se afirmar que a inexistência de poder entre iguais é antes um dado da 

realidade que uma criação jurídica, é natural que um igual não tenha meios para subjugar o 

comportamento de outro que seja igual. A máxima latina par in parem non habet imperium 

pode ser identificada mesmo no direito processual, na impossibilidade de revisão de 

                                                                                                                                                                                
720 Artigo 65.2 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça.  
721 CASELLA, Paulo Borba. Manual de Direito Internacional Público. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 

430. 
722 GOUVEIA, Jorge Bacelar. Manual de Direito Internacional Público. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, 

p.627.   
723 MENEZES, Wagner. Tribunais Internacionais: Jurisdição e competência. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 

242-243. Para o autor, a partir da década de 1970, vê-se um claro aumento da utilização da jurisprudência 

como fonte de Direito, principalmente nos julgados dos últimos anos. Nos primeiros 30 anos de 

funcionamento da CI, foram feitas apenas nove menções a julgados anteriores da própria Corte; em 

contrapartida, de janeiro de 2009 a abril de 2011. Mais de 20 referências à jurisprudência do mesmo órgão já 

foram realizadas em seus julgados .  
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decisão judicial por órgão de mesma instância, na ordem interna. A máxima é conceito 

fundamental em qualquer sistema jurídico, mesmo nos mais primitivos 724.  

Outro corolário do princípio da igualdade é o princípio da reciprocidade que se 

refere à igualdade concreta nas relações entre os Estados: um Estado deve garantir ao outro 

e aos seus nacionais o mesmo tratamento igualitário ao que o outro Estado lhe dispensar, 

bem como aos seus nacionais. Os Estados procuram assegurar na prática um 

comportamento que é traduzido em igualdade efetiva de compromissos e de desempenho.   

 A Corte Internacional de Justiça tem jurisdição nos casos contenciosos entre 

Estados na base do consentimento das partes. Para aceitar e decidir o mérito de 

determinado caso, a jurisdição depende da vontade das partes em submeter o litígio à 

decisão da Corte. O princípio do consentimento para julgar está previsto no artigo 36 do 

Estatuto da Corte725 e é percebido na prática da Corte726. A doutrina defende como 

corolário da igualdade soberana dos Estados o consentimento das partes para se submeter à 

Corte727. 

 

 

3.6.1 – O Caso Estreito de Corfu e a integridade dos Estados728 

 

 Na jurisprudência da Corte Internacional de Justiça, há casos diversos como os do 

Estreito de Corfu que apesar de não se referir ao princípio da igualdade diretamente, 

estabelecem uma conexão entre a independência dos Estados e a integridade territorial 

como corolário do princípio da igualdade729.  

                                                           
724MADRUGA FILHO, Antenor Pereira. A renúncia à imunidade de jurisdição pelo estado brasileiro e o 

novo direito da imunidade de jurisdição. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 181. 
725 Art. 36.2 – Os Estados, partes do presente Estatuto, poderão, em qualquer momento, declarar que 

reconhecem como obrigatória, ipso facto e sem acordo especial, em relação a qualquer outro Estado que 

aceite a mesma obrigação, a jurisdição da Corte em todas as controvérsias de ordem jurídica que tenha por 

objeto: a) a interpretação de um tratado; b) qualquer ponto de direito internacional; c) a existência de 

qualquer fato que, se verificado, constituiria violação de um compromisso internacional; d) a natureza ou 

extensão da reparação devida pela ruptura de um compromisso internacional .  
726 ICJ Reports (1962), nas objeções preliminares do Caso South West Case, as opiniões dissidentes dos 

Juízes Fitzmaurice e Spender.   
727 BROWNLIE, Ian. Principles of Public International Law. 4ª ed. Oxford: Claredon Press, 1995, p. 719.  
728 Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), ICJ, Contentious 

Cases, 1947, disponível em <www.icj-cij.org>, acesso em outubro de 2013. Exceções preliminares em 25 de 

março de 1948; julgamento de mérito de 9 de abril de 1949 e fixação do montante das reparações em 15 de 

dezembro de 1949. 
729 ICJ Reports, « The Corffu Channel Case », Judgment, ICJ Reports, 1949, p. 35. A conexão também pode 

ser estabelecida no caso Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua , Judgment, ICJ 

Reports, 1986, p. 106, informação disponível em <www.icj-cij.org>, acesso em outubro de 2013 
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Numa apertada síntese do caso, o incidente teve incício em de 22 de outubro de 

1946, quando dois navios e dois destroiéres britânicos adentraram o Estreito do Corfu. 

Parte do Canal de Corfu está localizado em águas albanesas e era considerado seguro, pois 

tinha sido dragado em 1944 e 1945 à procura de minas remanescentes da Segunda Guerra. 

Um dos destroiér, chamado de Saumarez, atingiu uma mina e ficou gravemente danificado. 

O segundo destróier, chamado Volage, foi à sua assistência e, quando rebocava o primeiro 

destróier, também atingiu uma mina e igualmente sofreu graves danos. No total, quarenta e 

cinco oficiais britânicos morreram e outros quarenta e dois ficaram feridos730. 

Após as explosões das minas em outubro, o Reino Unido avisou à Albânia que 

pretendia dragar o Canal de Corfu, com o intuito de retirar minas que porventura ali 

estivessem. O governo albanês informou que a autorização só seria dada ao Reino Unido 

caso a dragagem ocorresse fora das águas territoriais albanesas. A Albânia alertou que 

qualquer dragagem feita dentro de seu território seria considerada como violação à 

soberania estatal. A dragagem foi feita em novembro de 1946 na área que já havia sido 

dragada anteriormente e, portanto, dentro de águas territoriais albanesas. Foram 

encontradas 22 minas. 

O Reino Unido, ao sentir-se lesado nesta questão, recorreu ao Conselho de 

Segurança das Nações Unidas, que recomendou que as Partes – Reino Unido e Albânia 

(este país não era membro das Nações Unidas, mas aceitou submeter-se ao organismo 

como se fosse) – submetessem o caso à Corte Internacional de Justiça. Este foi o primeiro 

caso julgado pela CIJ731. 

As partes assinaram um special agreement em 1948, por meio do qual 

oficializaram as questões que seriam levadas à CIJ: a primeira delas era se a Albânia era 

responsável, de acordo com a lei internacional, pelas explosões que ocorreram em outubro 

de 1946 no Canal de Corfu e pelas mortes e danos causados por tais explosões. Em caso 

afirmativo, a Albânia deveria pagar compensação ao Reino Unido? A segunda questão era 

                                                           
730 ICJ Reports, 1949. A situação entre os dois países já se encontrava ligeiramente tensa devido a problemas 

ocorridos anteriormente nesse mesmo canal. Em maio de 1946, forças albanesas atiraram em direção a dois 

navios britânicos que passavam pelo Canal de Corfu. O governo britânico argumentou que a passagem 

pacífica por canais é algo reconhecido pelo Direito Internacional. Por sua vez, o governo albanês defendeu-se 

dizendo que navios estrangeiros não poderiam navegar por águas territoriais da Albânia sem autorização 

prévia. Em agosto desse mesmo ano, o Reino Unido alertou à Albânia que, se houvesse ataques a navios de 

bandeira britânica mais uma vez, o ataque seria revidado. Disponível em <www.icj-cij.org>, acesso em 

novembro de 2013 
731 ICJ Reports, application 22 May 1947, application instituting proceedings, disponível em <www.icj-

cij.org>, acesso em novembro de 2013.  
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se o Reino Unido, de acordo com o Direito Internacional, havia violado a soberania da 

Albânia, por meio dos atos da Marinha Real em águas territoriais albanesas em outubro e 

em novembro de 1946. 

Quando da submissão do caso à Corte, a Albânia fez queixa por escrito em relação 

ao modo unilateral que o Reino Unido submeteu o caso à CIJ. Contudo, expôs que 

participaria do julgamento com o intuito de demonstrar sua devoção aos princípios de 

colaboração entre os Estados e à resolução pacífica de disputas. Assim, ao submeter o caso 

à Corte, o Reino Unido deu a oportunidade de a Albânia aceitar ou não a jurisdição da 

Corte, o que ocorreu na carta albanesa na qual foi feita a queixa. Contudo, a Albânia 

enfatizou que a aceitação de jurisdição da Corte para este caso não constituiria um 

precedente para questões futuras. 

A Corte deliberou em abril de 1949, quanto à primeira questão, referente à 

responsabilidade da Albânia pelas explosões, por 11 votos a 5, que a Albânia arbitrou foi 

responsável pelos fatos. As explosões foram causadas por um campo minado descoberto 

quando da dragagem britânica no Canal, em novembro de 1946. Vale lembrar que o Canal 

havia sido dragado anteriormente pela Albânia em duas ocasiões e era considerado seguro. 

Assim, a CJI dispôs que a minagem do canal não poderia ter ocorrido sem o conhecimento 

do governo albanês. O conhecimento sobre a existência de minas no Canal de Corfu fixa 

na Albânia a responsabilidade de avisar aos navios sobre o perigo de navegar naquele 

Canal. Como o país não adotou nenhuma postura no sentido de prevenir o desastre, essas 

graves omissões caracterizaram sua responsabilidade pelas explosões de acordo com o 

Direito Internacional. 

Em relação à segunda questão, relativa à quebra de soberania da Albânia por parte 

do Reino Unido, por 14 votos a 2, a Corte julgou que o Reino Unido não violou a 

soberania albanesa quando das explosões no Canal de Corfu em outubro de 1946. É 

costume internacional que os Estados, em tempos de paz, tenham o direito de enviar navios 

de guerra por estreitos usados para navegação internacional, desde que a passagem seja 

inocente, ou seja, não tenha intuito bélico. O argumento albanês era de que a passagem dos 

navios britânicos não era pacífica, e necessitaria de autorização prévia para a passagem. 

Contudo, a Corte deliberou que a passagem britânica pelo Canal tinha intuitos pacíficos e, 

portanto, a Albânia não poderia exigir que houvesse pedido de autorização por parte do 
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Reino Unido. Assim, a CIJ dispôs que este último Estado não violara a soberania albanesa 

em outubro de 1946. 

No entanto, no que diz respeito à operação de dragagem do Canal de Corfu em 

novembro de 1946, a Corte deliberou que o Reino Unido violou a soberania albanesa. A 

Corte baseou-se no fato de que tal operação foi feita sob fortes protestos da Albânia, sem a 

autorização do governo deste país e de organizações internacionais de desminagem. A ação 

britânica foi vista como uma forma de intervenção no território albanês e, portanto, julgada 

como uma violação à soberania desse país732. 

Em julgamento de dezembro de 1949, quanto à fixação da indenização a ser paga 

pela Albânia, este país argumentou que a Corte deveria somente julgar o mérito da 

responsabilidade albanesa sobre o caso. Não caberia à CIJ fixar o valor da indenização. A 

Corte respondeu que já havia decidido sobre a questão no julgamento de abril de 1949 e, 

portanto, tinha jurisdição para deliberar sobre o caso. A questão foi vista como res judicata 

(coisa julgada), e, por conseguinte, a Albânia deveria acatar a decisão da Corte: pagar a 

quantia de £843.947 (libras esterlinas) ao Reino Unido, referentes às despesas com os 

navios e às vidas humanas que foram perdidas733.  

Por fim, A CIJ não aceitou que as minas haviam sido instaladas pela Albânia, mas 

concluiu que não seria possível algum Estado ter instalado as minas em território albanês 

sem o seu conhecimento. A grave omissão acarreta a responsabilidade internacional da 

Albânia. A Corte, deste modo, chega à conclusão que a Albânia é responsável, de acordo 

com o Direito Internacional, pelas explosões que ocorreram, pelos danos causados e pelas 

vidas perdidas. Existe, portanto, uma obrigação da Albânia de pagar uma compensão ao 

Reino Unido.  

 

 

 

 

                                                           
732 ICJ Reports, Jugment of 9 April 1949, merits, disponível em <www.icj-cij.org>, acesso em novembro de 

2013 
733 ICJ Reports, Judgment of 15 December 1949, assessment of the amount of compensation due from the 

People’s Republic of Albania to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, including the 

text of the declararion of the Judge Kyrlov. Dissenting opinion by Judge ad hov E er, disponível em 

<www.icj-cij.org>, acesso em dezembro de 2013.  
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3.6.2 – Caso Asilo e a derrogação do princípio da igualdade734 

 

No contencioso entre a Colômbia e o Peru discutiu-se o direito de asilo a Victor 

Raúl Haya de la Torre, chefe político peruano. Foi concedido asilo diplomático na 

Embaixada da Colômbia em Lima, em 03 de janeiro de 1949, para o cidadão peruano, um 

líder político acusado de ter instigado uma rebelião militar.  

A Convenção Pan-Americana de Havana em matéria de asilo de 1928 estabeleceu 

que, sob determinadas condições, o asilo poderia ser concedido em uma embaixada 

estrangeira a um refugiado político nacional do Estado territorial. A questão em disputa na 

Corte foi se a Colômbia, como o Estado que concedeu o asilo, tinha o direito unilateral de 

"qualificar" o crime cometido pelo refugiado de forma vinculante para o Estado territorial. 

Além disso, a questão envolvia a discussão se a Colômbia poderia determinar se o crime 

era político ou crime comum735.  

A CIJ em decisão negou a obrigação do Peru em outorgar o salvo-conduto. Sobre o 

ponto do costume internacional, a Colômbia alegou que havia um costume regional de 

possibilidade de qualificação do crime, o que foi negado pela Corte, porque não havia uma 

prática estável sobre o tema. A Corte entendeu que os fatos submetidos revelavam excesso 

de contradições para que seja possível deduzir um costume específico da América Latina 

com força de direito736.  

Além disso, a Corte foi chamada a decidir se o Estado territorial deveria ser 

obrigado a promover as garantias necessárias para permitir que o refugiado deixasse o país 

em segurança, o salvo-conduto. O governo colombiano exigia um salvo-conduto ao asilado 

para que Haya de la Torre pudesse sair do país em segurança, considerando que se tratava 

de um crime político, merecedor de asilo, segundo a Colômbia. 

Em sua sentença de 20 de Novembro de 1950, a Corte respondeu estas questões 

negativamente, mas, ao mesmo tempo, especificou que o Peru não tinha como provar que o 

Sr. Haya de la Torre era um criminoso comum. Por último, havia um contra-argumento 

apresentado pelo Peru de que o Sr. Haya de la Torre havia sido asilo em violação da 

Convenção de Havana. 

                                                           
734 Contencioso entre Colômbia e Peru sobre o direito de asilo, decisão da CIJ de 20 de novembro de 1950, 

disponível em <www.icj-cij.org>, acesso em novembro de 2013.  
735 ICJ Reports. The International Court of Justice: Handbook, 2014, p. 110-11, disponível em <www.icj-

cij.org>, acesso em novembro de 2013. 
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No pedido de interpretação da Sentença, de 20 de Novembro de 1950737, no mesmo 

dia em que a Corte proferiu a sentença sobre o caso Asilo, a Colômbia entrou com um 

pedido de interpretação, buscando responder à questão de saber se a decisão implicava o 

dever de devolver o refugiado às autoridades peruanas, no qual a CIJ decide pela 

inadmissibilidade do pedido738. No caso Haya de la Torre739, uma sequela dos dois casos 

anteriores, foi iniciado pela Colômbia por meio de um novo pedido. Logo após a Decisão 

da CIJ de 20 de Novembro de 1950, o Peru requereu à Colômbia a devolução de Haya de 

la Torre740. No entanto, a Colômbia se recusou a fazê-lo, alegando que não havia 

disposições legais aplicáveis da CIJ que determinava a obrigação da Colômbia de devolver 

o refugiado às autoridades peruanas.  

O CIJ confirmou a alegação da Colômbia, em 13 de junho de 1951, declarando que 

embora a Convenção de Havana de 1928 trouxesse a previsão expressa da devolução de 

criminosos comuns às autoridades locais, nenhuma obrigação do tipo existia em relação 

aos criminosos políticos. A Corte confirma, no entanto, que o asilo diplomático havia sido 

irregularmente concedido e que por este motivo o Peru tinha o direito de exigir o fim do 

asilo. A Corte declarou também que a Colômbia não era obrigada a entregar o refugiado 

que estava sobre o seu abrigo e que a devolução só deveria ocorrer por iniciativa da 

Colômbia ou pelo próprio Haya de la Torre741. 

Por fim, a Corte, tendo como fundamento o princípio da igualdade jurídica dos 

Estados, considera que a qualificação jurídica do asilo é do Estado no qual o asilante se 

encontra. Embora a Colômbia argumentasse que o direito de qualificar a infração fosse do 

governo que concedeu o asilo, a Corte entendeu que o direito de fazer a qualificação 

unilateral pelo Estado da instituição do asilo é uma derrogação do princípio da igualdade 

de natureza excepcional. A ideia, segundo a CIJ, é que os Estados têm o mesmo direito em 

relação a determinar a qualidade de asilante, mas que excepcionalmente no caso em tela, 

                                                                                                                                                                                
736 ICJ reports, Decisão de 20 de novembro de 1950, disponível em <www.icj-cij.org>, acesso em novembro 

de 2013. 
737 Request for Interpretation of Judgment of 20 November 1950 in the Asylum Case (Colombia v. Peru). ICJ 

Reports, 1951, disponível em <www.icj-cij.org>, acesso em novembro de 2013. 
738 ICJ Reports, Jugment of 27 November 1950, including the text of the declaration of Judge ad hoc Caicedo 

Castilla, 1951, disponível em <www.icj-cij.org>, acesso em novembro de 2013. 
739 ICJ Reports, Haya de la Torre, Colombia versus Peru, application instituting proceedings of 13 December 

1950, disponível em <www.icj-cij.org>, acesso em novembro de 2013. 
740 ICJ Reports, Judgment of the Court of 13 June 1951, including the text of the declaration of judge ad hoc 

Alayza y Paz Soldán, disponível em <www.icj-cij.org>, acesso em novembr de 2013 
741 ICJ Reports, Judgment of the Court of 13 June 1951, disponível em <www.icj-cij.org>, acesso em 

novembro de 2013 
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cabia à quem concede o asilo determinar a natureza jurídica do asilo como crime político 

ou como crime comum742. 

 

 

3.4.3 – Opinião Consultiva sobre a Interpretação de Tratados de Paz entre Bulgária, 

Hungria e Romênia e a igualdade como corolário da independência dos Estados743 

 

A consulta à CIJ dizia respeito ao procedimento a ser adotado em relação à 

liquidação das controvérsias entre os signatários dos Tratados de Paz de 1947, que tinha 

como partes Bulgária, Hungria e Romênia de um lado, e do outro, os Estados aliados na 

Segunda Guerra Mundial744. 

No primeiro parecer consultivo, de 30 de março 1950, a Corte declarou que os 

Estados signatários, que tinham assinado o Tratado elegeram o procedimento arbitral para 

a solução das controvérsias relativas à interpretação ou à aplicação do Tratado, tinham a 

obrigação de designar os seus representantes para as comissões de arbitragem745. 

 Apesar de parecer favorável da Corte, os três Estados (Bulgária, Hungria e 

Romênia) se recusaram a nomear os seus representantes para as comissões de arbitragem. 

Um prazo foi dado para o cumprimento da obrigação prevista no Tratado de Paz, de acordo 

com a interpretação da CIJ. Após o termo do prazo, a Corte foi solicitada a dizer se o 

Secretário-Geral, que, pelos termos do Tratado, foi autorizado a nomear o terceiro membro 

da comissão de arbitragem, na ausência de acordo entre as partes no que respeita a esta 

nomeação, poderia continuar a fazer esta nomeação, mesmo se uma das partes não tivesse 

nomeado o seu representante746. 

                                                           
742 BASTID, Suzanne. La jurisprudence de la Cour Internationale de Justice. Recueil des Cours de 

l Académie de Droit International de la Haye, vol. 78, 1951-I, p. 638, La Cour constate que le droit de 

qualification unilatérale rendrait peut-être plus efficace l’institution de l’asile mais il serait une derogation 

au principe de l’égalité, donc de nature exceptionnelle. Le principe, dit-elle, c’st que les Etats ont un droit 

égal de qualification  
743 Opinião Consultiva emitida pela CIJ em 30 de março de 1950, primeira fase. ICJ Reports, Request for 

Advisory Opinion, 4 november 1949, Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, 

including the dossier of documents transmitted to the Court pursuant to article 65, paragraph 2 of the Statute. 

Advisory Opinion of 18 July 1950, second phase, including the text of the declaration of Judge Krylov, 

disponível em <www.icj-cij.org>, acesso em outubro de 2014.   
744 Opinião Consultiva emitida pela CIJ em 30 de março de 1950, primeira fase. ICJ Reports, disponível em 

em <www.icj-cij.org>, acesso em outubro de 2014. 
745 ICJ Reports, Request for Advisory Opinion, 4 november 1949. Advisory Opinion of 30 march 1950, first 

phase, disponível em <www.icj-cij.org>, acesso em outubro de 2014.  
746 ICJ Reports, The International Court of Justice: Handbook, 2014, p. 255, disponível em <www.icj-

cij.org>, acesso em outubro de 2014. 
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Na segunda fase do parecer consultivo, de 18 de julho de 1950, a Corte respondeu 

que este método não poderia ser adotado porque iria resultar na criação de uma comissão 

de dois membros, enquanto que o Tratado previa uma comissão de três membros, cujas 

decisões seriam tomadas por maioria. 

Com relação à denúncia unilateral de tratado, a Hungria alegava estado de 

necessidade por motivos diversos, inclusive o princípio da precaução, que não foi aceito 

pela CIJ como válido para romper um tratado, gerando a responsabilidade da Hungria pela 

falta de motivos válidos para a denúncia unilateral747.  

Do caso, pode se depreender que o princípio da igualdade soberana, como previsto 

na Carta das Nações Unidas, abrange outros princípios além da igualdade jurídica. Nessa 

Opinião Consultiva o juiz KYRLOV refere-se ao princípio como consequência da 

independência dos Estados: O princípio da independência dos Estados é um dos 

princípios fundamentais das relações internacionais. Ele é confirmado no artigo 2, 

parágrafo primeiro, da Carta da ONU, que enuncia o princípio da igualdade soberana dos 

Estados 748. 

Nesse mesmo caso, o juiz ZORICIC refere-se à igualdade soberana como um 

corolário da independência . A identificação entre soberania e independência é clássica, 

havia sido mencionada por Max HUBER no bastante citado Caso Palmas de 4 de abril de 

1928, perante a Corte Permanente de Arbitragem, a sentenção foi uma contribuição à 

doutrina de aquisição da soberania no Direito Internacional antes da ONU749. Um Estado é 

soberano, se não se encontrar subordinado a nenhum outro ordenamento jurídico nacional. 

                                                           
747 VARELLA, Marcelo D. Direito Internacional Público. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 140-141, sobre 

a denúncia unilateral de um tratado que segue o mesmo procedimento dos vícios do consentimento de um 

tratado, a parte que se retira do tratado notifica os demais sobre suas intenções e seus motivos . 
748 ICJ Reports, CIJ Interpretation of Peace Treaties with Bulgária, Hungary and Romania, Dissenting 

Opinion by Judge Krylov, 1950, p. 98 
749 O Caso Palmas, entre os Estados Unidos da América e os Países Baixos, refere-se ao litígio sobre a Ilha 

de Palmas nas Filipinas. A ilha foi cedida pela Espanha aos Estados Unidos após a Guerra Hispano-

Americana de 1898, confirmada pelo Tratado de Paris de 10 de dezembro de 1898. Os Países Baixos também 

reivindicavam a soberania sobre a região. Os Estados Unidos justificaram a propriedade pelo título do 

descobrimento da Espanha cedido. Em consenso, os Estados recorreram à Corte Permanente de Arbitragem.  

Em 1928, o árbitro Max Huber, renomado jurista suíço, emitiu seu julgamento, julgando que o titulo de 

descobrimento, dissociado da continuidade e do exercício da soberania sobre o território descoberto, não 

possuía efeitos jurídicos. Assim, considerando a presença contínua e o exercício da soberania holandesa na 

Ilha de Palmas, a Corte conferiu a soberania aos Países Baixos.  FRANÇOIS, J.P.A.  La Cour permanente 

d'arbitrage son origine, sa jurisprudence, son avenir. Recueil des Cours de l Académie de Droit 

International de la Haye, vol. 87, 1955-I, p. 525-527, La décision de Max Huber dans cette affaire, três 

amplement motivée, a été généralement reconnue comme une contribution très prècieuse à la doctrine 

concernant l’acquistion de la souveraineté », p. 527.      
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O motivo pelo qual a independência deflui do princípio da igualdade reside no fato 

de os Estados soberanos, em suas relações, serem iguais perante o Direito Internacional750.  

 

 

3.6.4 –Efeitos da Sentença de Compensação proferida pelo Tribunal Administrativo das 

Nações Unidas e a aplicação do princípio da igualdade na Organização751 

 

O Tribunal Administrativo das Nações Unidas foi criado pela Assembleia Geral da 

ONU. A demanda consultiva ocorreu em relação à violação de contratos de trabalho dos 

membros do pessoal do Secretariado Geral das Nações Unidas e dos termos de nomeação 

dos funcionários. Em seu parecer consultivo de 13 de Julho de 1954, a Corte Internacional 

de Justiça considerou que a Assembleia não tem direito a se recusar a dar cumprimento à 

obrigação de ressarcir os danos, em decisão do Tribunal Administrativo em favor dos 

funcionários das Nações Unidas, cujos contratos de serviço foram encerrados sem o seu 

consentimento. A CIJ considerou que o Tribunal foi um órgão independente e competente 

para pronunciar sentenças definitivas, sem apelação, dentro do campo limitado de suas 

funções. Os julgamentos do Tribunal Administrativo foram, portanto, obrigatórios para a 

Organização das Nações Unidas e, portanto, para a Assembleia Geral. 

Nesse caso, o juiz Levi Carneiro teceu importante consideração sobre a distribuição 

interna de poderes da ONU. Uma vez que qualquer órgão da ONU também se orienta no 

princípio da igualdade soberana da Organização, portanto, a Assembleia Geral é o único 

órgão composto por representantes de todos os Estados-Membros 752.  

 

 

 

 

 

                                                           
750 MACEDO, Paulo Emílio Vauthier Borges de. Comentário ao artigo 2º da Carta das Nações Unidas. In. 

BRANT, Leonardo Nemer Caldeira (org.). Comentário à Carta das Nações Unidas Belo Horizonte: Cedin, 

2008, p. 66. 
751  
752 CIJ. Effect of Awards of Compensation Made by un Administrative Tribunal, Dissenting Opinion of 

Judge Levi Carneiro, ICJ Reports, 1954, p. 92 
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3.6.5 – Certas Despesas das Nações Unidas e aplicação do princípio da igualdade dos 

membros753 

 

 No caso Certas Despesas das Nações Unidas, nos termos do artigo 17.2 da Carta da 

ONU, que prevê que as despesas da Organização serão custeadas pelos membros, 

segundo cotas fixadas pela Assembleia Geral . Foi aprovada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas, em 20 de dezembro de 1961, uma resolução solicitando um parecer sobre 

se as despesas autorizadas por ela, relativa a operações das Nações Unidas no Congo e para 

as operações de Força de Emergência das Nações Unidas no Oriente Médio constituem 

"despesas da Organização", na acepção do presente artigo da Carta.  

A CIJ, em seu parecer consultivo de 20 de Julho de 1962, respondeu de forma 

afirmativa que essas despesas eram de responsabilidade das Nações Unidas. A Corte 

salientou que a expressão "despesas da Organização" são as quantias pagas para custear as 

despesas da realização dos objetivos da ONU.  

Sobre o caso, o juiz Moreno uintana afirmou que as Nações Unidas não são um 

super-Estado . A organização consiste em uma associação de Estados com vistas à 

realização de certos fins comuns e cujo instrumento constitutivo reconhece a igualdade 

soberana, pois, na qualidade de membros, os Estados devem observar os propósitos da 

organização. Para tanto, devem respeitar as decisões dos órgãos e as disposições do artigo 

103 da Carta754. Além desse domínio, a ONU não possui, nem pode possuir, poder de 

ingerência sobre os Estados755.  

 

 

3.6.6 – Casos Testes Nucleares franceses e o tratamento desigual da França 

 

Em 9 de Maio de 1973, Austrália e Nova Zelândia, cada uma separadamente, 

interpuresam recurso contra França relativo aos testes de armas nucleares que a França 

pretendia realizar na atmosfera na região do Pacífico Sul. A França afirmou que 

considerava a Corte incompetente sobre o caso e absteve-se de comparecer às audiências 

                                                           
753 CIJ. Certain Expenses of the United Nations, ICJ Reports 1962.  
754 O artigo 103 prevê que «no caso de conflito entre as obrigações dos Membros das Nações Unidas, em 

virtude da presente Carta, e as obrigações resultantes de qualquer outro acordo internaiconal, prevalecerão as 

obrigações assumidas em virtude da presente Carta .  
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públicas. Por duas ordens de 22 de junho de 1973, a Corte indicou medidas provisórias 

para que a França evitasse os testes nucleares causando precipitações radioativas nos 

territórios da Austrália ou da Nova Zelândia.  

Por duas decisões emitidas em 20 de dezembro de 1974, a Corte considerou que as 

ações da Austrália e da Nova Zelândia não tinham mais objeto e que, portanto, não daria 

sentença de mérito. A CIJ concluiu que tinha sido alcançado o objetivo da Austrália e da 

Nova Zelândia na medida em que a França, em várias declarações públicas, havia 

anunciado a sua intenção de não mais realizar testes nucleares atmosféricos na região. Na 

ocasião, o juiz Ignácio-Pinto se remeteu ao princípio da igualdade e afirma que à França 

não deveria ser dado tratamento inferior àquele dispensado a todos os demais Estados que 

possuem armas nucleares756.  

 

 

3.6.7 - Ordem de Prisão de 11 de abril de 2000 entre República Democrática do Congo e 

Bélgica e a violação do princípio da igualdade 

 

 Em 11 de abril de 2000, um juiz de instrução do Tribunal de Primeira Instância de 

Bruxelas emitiu uma ordem de prisão internacional contra o Sr. Abdulaye Yerodia 

Ndombasi, sob a acusação de autoria e coautoria, de crimes constituindo infrações graves 

às Convenções de Genebra de 1949 e aos protocolos adicionais a essas convenções, assim 

como crimes contra a humanidade. Essa ordem de prisão foi transmitida à Organização 

Internacional de Polícia Criminal (Interpol) que a difundiu no plano internacional757.   

 No julgamento do mérito em 14 de fevereiro de 2002, a CIJ relata que em 17 de 

outubro de 2000, a República Democrática do Congo depositou junto à Secretaria da Corte 

um requerimento instituindo um contencioso contra o Reino da Bélgica sobre disputa em 

relação a uma ordem internacional que um juiz de instrução belga decretou em 11 de abril 

de 2000 contra o Ministro das Relações Exteriores em exercício758.  

                                                                                                                                                                                
755 CIJ. Certain Expenses of the United Nations, Dissenting Opinion of Judge Moreno Quintana, ICJ Reports, 

1962, p. 248 
756 CIJ. Nuclear Tests –New Zealand v. France, Separate Opinion of Judge Ignácio-Pinto, ICJ Reports, 1974, 

p. 311 
757 ICJ Reports, 2001, p. 52 
758 Report of the International Court of Justice, 1 August 2000-31 Jully 2000 (ICJ Reports), New York: 

United Nations, 2001, p. 53. 
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 Os crimes dos quais o ministro congolês era acusado eram puníveis na Bélgica de 

acordo que a Lei de junho de 1993 relativa à repressão das infrações graves às convenções 

internacionais de Genebra, aos protocolos adicionais I e II de 1977 e das violações graves 

de direito internacional humanitário.  

A Ordem de Prisão e subsequente extradição para a Bélgica do Ministro das 

Relações Exteriores pela alegação de graves violações do Direito Internacional 

humanitário. A ordem de prisão foi transmitida para todos os Estados, incluindo a 

República Democrática do Congo que o recebeu em 12 de julho de 2000. 

 Os fundamentos do pedido do Congo foram no sentido de que a Lei belga de 

jurisdição universal era uma violação ao princípio no qual um Estado não pode exercer sua 

jurisdição no território de outro Estado e uma violação ao princípio da igualdade soberana 

entre todos os Estados nas Nações Unidas, como declarado no artigo 2, parágrafo 1º da 

Carta das Nações Unidas. Além disso, que a ordem de prisão era uma violação da 

imunidade diplomática do Ministro das Relações Exteriores de um estado soberana, 

conforme previsão do artigo 41, parágrafo 2º, da Convenção de Viena sobre Relações 

Diplomáticas de 1961759.  

 No procedimento oral, o governo do Congo concluiu que, à luz dos fatos e dos 

argumentos expostos no curso dos procedimentos escrito e oral, ao emitir e difundir 

internacionalmente a Ordem de Prisão contra o Sr. Ndombasi, a Bélgica violou a regra de 

direito internacional costumeiro relativa à inviolabilidade e à imunidade penal absolutas do 

Ministro das Relações Exteriores em função, atentando contra o princípio da igualdade 

soberana entre os Estados760.  

 O governo do Congo também se manifesta no sentido de que a constatação solene 

pela Corte do caráter ilícito do fato constituiu uma forma adequada de satisfação, 

permitindo reparar o dano dele decorrente, sofrido pelo Estado. 

 Em resposta à exceção de incompetência levantada pela Bélgica, a Corte conclui 

que, à data na qual o Congo depositou seu pedido de instauração de procedimentos, cada 

uma das duas partes se encontrava vinculada por um Declaração de Aceitação da jurisdição 

obrigatória da Corte efetuada conforme o parágrafo 2º do Artigo 36 do Estatuto da Corte: a 

Bélgica por declaração de 17 de junho de 1958 e o Congo por declaração de 8 de fevereiro 

de 1989. Essas declarações não comportariam nenhuma reserva aplicável ao caso em tela. 

                                                           
759 ICJ Reports, 2001, parágrafo 336, p.52.  
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A Corte sustenta que as partes só contestaram uma disputa que as opunha quanto à licitude, 

no direito internacional, da ordem de prisão de 11 de abril de 2000 e quanto às 

consequências de uma eventual ilicitude dessa ordem. A Corte concluir que, no momento 

em que recebeu o caso, tinha competência para dele conhecer. Ela permaneceu competente 

para fazê-lo.  

 Na opinião da Corte, em direito internacional costumeiro, as imunidades 

reconhecidas aos Ministros das Relações Exteriores não lhe foram acordadas para sua 

vantagem pessoal, mas para lhe permitir desenvolver livremente suas funções para com o 

Estado que este representa. A fim de determinar a extensão dessas imunidades, a Corte 

deve então examinar primeiramente a natureza das funções exercidas por um Ministro das 

Relações Exteriores. As funções de um Ministro das Relações Exteriores são tais que, para 

toda a duração de seu mandato, ele se beneficie de uma imunidade de jurisdição penal e de 

uma inviolabilidade totais no exterior. Essa imunidade e essa inviolabilidade protegem o 

interessado contra qualquer ato de autoridade de um outro Estado que faria obstáculo ao 

exercício de suas funções.  

 A Corte conclui que a difusão da referida ordem de prisão, quer tenha ou não 

atrapalhado as atividades diplomática de Yerodia, constitui uma violação de uma obrigação 

da Bélgica em face do Congo, ao não reconhecer a imunidade do Ministro das Relações 

Exteriores em exercício do Congo e, mais particularmente, violou a imunidade de 

jurisdição penal e a inviolabilidade da qual ele gozava então em virtude do direito 

Internacional761.  

Desta feita, nenhum Estado pode pretender exercer jurisdição sobre outro (par in 

parem non habet imperium). Trata-se da clássica fórmula que enuncia a imunidade de 

jurisdição de um Estado. Pontanto, nesse caso, uma ordem judicial belga instituída contra o 

Ministro das Relações Exteriores da República Democrática do Congo provocou um 

processo contra a Bélgica em virtude da violação do princípio que um Estado não pode 

exercer a autoridade no território de outro Estado e do princípio da igualdade soberana 

entre todos os Membros da Organização das Nações Unidas, como previsto no artigo 2º, 

Parágrafo 1º, da Carta das Nações Unidas762.  

                                                                                                                                                                                
760 ICJ Reports, 2001, p. 52.  
761 Por treze votos a três, contra os juízes Oda, Al-Khasawneh e a juíza ad hoc Van den Wyngaert, ICJ 

Reports, 2001, p. 53.  
762 CIJ – Case Concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000 (provisional Measures), order 8, XXI, 2000, 

p. 183. 
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3.6.8 – O Caso da Imunidade de Jurisdição do Estado (Alemanha v. Itália) e a discussão 

sobre a imunidade em violação de Direitos Humanos763 

 

A jurisprudência reafirma o princípio da igualdade entre Estados nas decisões em 

que os Estados a submetem. A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961, 

os privilégios e imunidades diplomáticas garantem a imunidade de jurisdição do Estado764. 

A regra geral é que os Estados possuem imunidade de jurisdição. Os tribunais de um 

Estado não podem julgar as atividades soberanas de outro Estado, o que é uma decorrência 

basilar do princípio da igualdade. O princípio da imunidade de jurisdição, assim se funda 

no conceito de soberania, na independência recíproca entre os Estados e na igualdade 

jurídica765.  

Entretanto, o raciocínio doutrinário não é tão óbvio a ponto de ter revelado, ab 

initio, a evidência da imunidade de jurisdição do Estado como Direito Internacional Geral 

amplamente aplicável. No ponto, é de destacar a importância da jurisprudência para a 

formulação desse entendimento, uma vez que esse princípio que vinha sendo desenvolvido 

na prática das relações internacionais apenas tornou-se mais evidente com o seu 

reconhecimento e aplicação nos Tribunais Internacionais. 

No dia 23 de dezembro de 2008, a Alemanha interpôs uma demanda contra a Itália 

perante a CIJ, com base no artigo 1º da Convenção Europeia sobre solução pacífica de 

Controvérsias de 1957, alegando desrespeito por parte do poder judiciário italiano das suas 

imunidades jurisdicionais como Estado soberano. A Alemanha se referia a uma série de 

decisões dos tribunais italianos, que alcançaram ponto crítico com a sentença da Corte di 

Cassazione de 11 de março de 2004 no caso Ferrini, atinente a reparações a um italiano 

                                                           
763 ICJ Reports,  1 Ausgust 2008-31 July 2009, General Assembly, Sixty-fourth Session. United Nations, 

New York, 2009, p. 55-58.  
764 CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do Direito Internacional Pós-Moderno. São Paulo: Quartier 

Latin, 2008, p. 788.  
765 NAHLIK, Stanislaw E. Development of dipplomatic law : selected problems. Recueil des Cours de 

l Académie de Droit International de la Haye, 1990-III, vol. 222, p. 187-364. Sobre os abusos da imunidade, 

adverte o autor que a utilização dos privilégios e das imunidades diplomáticas não podem ser abusadas, pois 

os incidentes dão excessiva publicidade o que pode gerar uma compreensão turva da realidade e da 

importância da proteção à igualdade soberana, p. 361. 
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que havia sifo submetida a trabalh forçado, durante a 2ª Guerra Mundial, na indústria 

bélica alemã766. 

 A Corte reafirma o princípio da imunidade de jurisdição, mesmo em casos de 

graves violações de direitos humanos. No caso, em âmbito doméstico, a Itália condenou a 

Alemanha a indenizar vítimas de trabalhos forçados do nazismo decorrente de ações 

militares da Alemanha, em território italiano, na ocasião do III Reich. Alegando que a 

Itália haveria violado sua imunidade, tanto processual quanto de execução, a Alemanha 

considerou por bem recorrer a Haia767. 

Para CIJ, no seu julgamento de 3 de fevereiro de 2012, a Itália violou um princípio 

basilar do Direito Internacional ao não respeitar a imunidade do Estado alemão. Os juízes 

consideraram em sua maioria que nem a gravidade dos crimes, nem a dificuldade para a 

indenização na justiça alemã justificam o afastamento do princípio da imunidade. A Corte 

ordena que a justiça italiana torne sem efeito as decisões contra a Alemanha768. 

O caso envolve violações dos Nazistas durante a Segunda Guerra Mundial contra 

nacionais da Itália e da Grécia, depois de reparações na Justiça alemã terem sido 

indeferidas, as partes foram buscar reparação na Itália. Frente à decisão dos tribunais 

italianos em reconhecer os pleitos, a Alemanha resolveu recorrer à Corte Internacional de 

Justiça questionando um caso emblemático. A Alemanha por sua vez prevê o pagamento 

de indenizações às vítimas do nazismo a partir de 1961. Além disso, a Alemanha, desde 

então, tem tomado uma série de medidas reparatórias em favor das vítimas de ações dos 

nazistas.  

Frente às decisões na Justiça italiana, a Alemanha recorreu à Corte Internacional de 

Justiça, em 2008, argumentado que a Itália desrespeitara a garantia de imunidade celebrada 

em acordos internacionais e bilaterais dos quais os dois países são signatários. A Itália, por 

sua vez, afirmava que os atos de império realizados pelas forças alemães não poderiam 

compreender, para fins de imunidade, delitos e violações sistemáticas que resultasse em 

                                                           
766 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A visão humanista do Direito Internacional. Belo Horizonte: 

Ed. Del Rey, 2013, p. 43, em especial a parte III – Las inmunidades del Estado frente a los Crímenes 

Internacíonales de Sujeción a Trabajo Forzado y Masacres: El caso de las Inmunidades Jurisdiccionales del 

Estado (Alemania versus Italia, con Intervención de Grecia, Sentencia de la CIJ del 03.02.2012) y 

Disidencia, p. 43-55.  
767 ICJ Reports, 2008-2009, p. 55.  
768 ICJ Reports, 2011-2012, p. 37-38, 12 votos contra três, contrários: Juízes Cançado Trindade, Yusuf e Juiz 

ad hoc Gaja.  
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afrontas seríssimas ao direito humanitário, tendo inclusive causado mortes e severos danos 

patrimoniais no território de outro Estado. Entretanto, a Corte Internacional de Justiça deu 

ganho de causa à Alemanha em fevereiro de 2012769. 

Apesar da decisão que beneficia a Alemanha, em voto dissidente, o Juiz 

CANÇADO TRINDADE entende, contudo, que a imunidade de jurisdição estatal não pode 

prevalecer sobre violações tão graves de direitos humanos. O voto vencido do juiz 

brasileiro acabou levantando um importante debate sobre a jurisprudência relacionada ao 

tema, em face de decisões análogas, recorrentes em diferentes cortes nacionais e 

internacionais, sobretudo na convergência entre a proteção internacional dos direitos 

humanos e a atuação do Direito Internacional Penal770. 

É de se lembrar, ainda, que além das partes demandante (Alemanha) e demandado 

(Itália), a Grécia entrou como terceira interveniente, algo inédito no tribunal, conhecido 

por limitar os casos sobre sua responsabilidade apenas às partes envolvidas no 

contencioso771. 

Para o Juiz CANÇADO TRINDADE, esta visão do assunto de imunidade de 

jurisdição estatal, que prevalece em Haia, não se sustenta. É absolutamente necessário, 

quando há violações maciças e crimes internacionais como este, os quais o brasileiro 

classifica como delitos de império, levar conjuntamente em conta a responsabilidade 

internacional penal do indivíduo e a responsabilidade internacional do Estado. Uma não 

exclui a outra, pois os indivíduos não cometem crimes desta gravidade sozinhos. Eles os 

cometem de acordo com políticas estatais criminosas e recursos materiais e humanos do 

Estado, de acordo com o voto dissidente772. 

                                                           
769 « By twelve votes to three, found that the Italian Republic had violated its obligation to respect the 

immunity which the Federal Republic of Germany enjoys under international law by allowing civil claims to 

be brought against it based on violations of international humanitarian law committed by the German Reich 

between 1943 and 1945 , ICJ Reports, 2011-2012, parágrafo 200, p. 39.  
770 Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. Reports 

2012, Dissenting opinion of Judge Cançado Trindade, p. 107. 
771 ICJ Reports, 2010-2011, em janeiro de 2011, a Grécia requer a intervenção no caso junto à CIJ. 
772 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A visão humanista do Direito Internacional. Belo Horizonte: 

Ed. Del Rey, 2013, p. 54-55, nas palavras conclusivas do autor: « en suma, en mi entendimiento, no puede 

haber prerogativa o privilegio alguna de inmunidad estatal en casos de crímenes internacionales, tales como 

massacres de la población civil em território ocupado, y deportaciones de civilis y prisioneiros de guerra para 

sujección a trabajo esclavo: estas son violaciones graves de prohibiciones absolutas del jus cogens, para las 

cuales no puede haber cualesquiera imunidades. El jus cogens se sitúa por encima de la prerrogativa o el 

privilegio de la inmunidad estatal, con todas las consecuencias que de ahí se desprenden, evitando así la 

denegación de justicia y la impunidad .  
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Pode-se concluir, portanto, que o presente caso dialoga com a utilização da 

jurisprudência como fonte em duas vertentes: (1) de um lado, houve o entendimento 

vitorioso de que a imunidade de jurisdição, na forma como se apresentava, correspondia a 

um costume de Direito Internacional que vinha sendo, na esteira de outros julgados (dentre 

eles da Corte Europeia de direitos humanos, referidos na decisão), reconhecido enquanto 

peremptório nas disputas envolvendo Estados, consagrando o entendimento de que par in 

parem non habet imperium; (2) por outro lado, igualmente, o voto dissidente de 

CANÇADO TRINDADE também inaugura uma nova perspectiva a partir da contribuição 

das decisões judiciais, posto que, mesmo vencido, seu entendimento divergente também 

integra o arcabouço produzido pela Corte, detonando o gatilho para que, num futuro 

próximo, as decisões judiciais em matéria correlata possam avançar no seu entendimento, 

uma vez que, como destaca  o juiz em seu voto, evolution of law is to be kept into 

account 773. Nesse caso, não houve uma interpretação mais ampla do princípio da 

igualdade, pois ficou arraigada à ideia da imunidade de jurisdição. 

A jurisprudência, enquanto fonte do Direito Internacional, tem uma dupla função. 

Se de um lado exalta aquilo que já foi produzido arduamente pela sociedade internacional, 

por outro também tem o dever de catalisar mudanças e garantir o desenvolvimento 

progressivo do direito internacional.  

 

 

3.4.9 – Síntese 

 

A análise dos casos dos acima não procurou ser exaustiva, contudo, procurou 

evidenciar como o princípio da igualdade tem sido aplicado nas decisões consultivas e 

contenciosas da CIJ. Em diversos momentos, o princípio da igualdade e seus corolários 

foram reafirmados, em uma interpretação bastante ampla do princípio: desde o respeito à 

integridade territorial do Estado, com base na igualdade entre eles, até a afirmação do 

princípio da igualdade na imunidade de jurisdição. Outrossim, em algumas opiniões dos 

juízes o princípio da igualdade foi utilizado como fundamento.   

                                                           
773 Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. Reports 

2012, dissenting opinion of Judge Cançado Trindade, p. 91.  
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Assim, a jurisprudência da Corte Internacional de Justiça tem papel importante na 

revelação do Direito. Essa importância não se colhe apenas do subterfúgio à utilização de 

precedentes como balizas interpretativas, mas também se constata da instrumentalização e 

do reconhecimento de princípios e do costume enquanto direitos aplicáveis. Nesse sentido, 

a jurisprudência, como fonte-meio, possibilita que outras fontes debutem no cenário 

internacional e passem, pois, a serem consideradas pertencentes à realidade jurídica nas 

quais se inserem. 

As decisões apresentadas não são exaustivas sobre o princípio da igualdade de 

Estados e seus corolários, procurou-se demonstrar que a crescente jurisprudência da Corte 

Internacional de Justiça é relevante para informar novos posicionamentos doutrinários e 

jurisprudenciais sobre o adensamento do princípio da igualdade, sua transformação no 

tempo e sua recorrência em algumas decisões. As decisões dos tribunais permeiam toda a 

sociedade internacional e consolida o Direito internacional de maneira cada vez mais 

efetiva e concreta774. 

 As decisões da Corte Internacional de Justiça têm o poder de gerar jurisprudência, 

conforme orientação do seu próprio Estatuto, e servem de orientação para decisões de 

outros Tribunais. Além disso, consolidam a aplicação do Direito Internacional. A atuação 

contribui para uma sociedade internacional pautada pelo Direito propagando valores de paz 

e justiça.  

 Observa-se que o princípio da igualdade, nos corolários do princípio, como a o da 

imunidade de jurisdição e o da não intervenção, estão presentes em um número cada vez 

maior na jurisprudência internacional775.  

As decisões da Corte Internacional de Justiça são as mais utilizadas como meio 

subsidiário para determinar as regras de Direito, segundo a doutrina e o artigo 38 do 

Estatuto da Corte.  E a ressalva do artigo 59 do Estatuto da CIJ estabelece que a decisão 

não é obrigatória senão para as partes em litígio e em relação ao caso específico. Os 

Tribunais Internacionais não estão obrigados a seguir as decisões judiciais anteriores, mas 

sempre as levam em consideração. 

                                                           
774 PAES, Juliana Rangel de Alvarenga. Tribunais Internacionais de Haia: uma contribuição viva para o 

Direito Internacional. Curitiba: Juruá, 2009, p. XVIII. 
775 ICJ Reports 2013-2014, como por exemplo, a) questions relating to the seizure and detention of certain 

documents and Data (Timor leste v. Australia) e b) alleged violations of Sovereign Rights and Maritime 

Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia).  
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Uma vez que a hierarquia normativa em Direito Internacional não se apresenta 

muito clara, há uma compreensível relutância em conferir aos princípios da Carta algum 

controle sobre a formação de tratados e costumes 776. Contudo, o artigo 103 permite 

invalidar disposições convencionais em contrário. O princípio da igualdade soberana, 

portanto, confere aos Estados os mesmos direitos e obrigações de acordo com as condições 

fixadas pela Carta das Nações Unidas.  

Para WAGNER MENEZES, há perspectivas em conceber os precedentes 

jurisprudenciais como fontes do Direito Internacional, tanto na formação dos costumes 

internacionais pelas seguidas decisões que levam uma orientação propositiva para a ação 

dos Estados e como criador de um princípio geral do ordenamento jurídico internacional, 

a partir dos fundamentos interpretativos que levam à construção de valores ou axiomas que 

servem como corolário para outras decisões 777.  

A jurisprudência pode levar ao nascimento de um costume internacional. Os 

precedentes tomados em conjunto podem ser entendidos como o elemento material do 

costume. A prática oferece exemplos de costumes criados mediante uma repetição 

constante de decisões arbitrais e judiciais internacionais. Os precedentes tomados 

individualmente têm a função de precisar e de determinar a aplicabilidade de normas 

internacionais. 

 

 

3.7 – PROPOSTA DE REFORMA DAS NAÇÕES UNIDAS 

  

 

 A partir das Resoluções analisadas, não se pode deixar de ser considerar, para 

ampliar a efetividade do Direito Internacional, uma reforma com base no princípio da 

igualdade para tornar a Organização mais fortalecida democraticamente. Tendo como 

fundamento e propósito da Carta das Nações Unidas o princípio da igualdade, além do 

                                                           
776 MACEDO, Paulo Emílio V. Borges de. Comentário ao artigo 2º da Carta das Nações Unidas. In. BRANT, 

Leonardo Nemer Caldeira (org.). Comentário à Carta das Nações Unidas. Coordenação Executiva Pedro Ivo 

Ribeiro Diniz e colaboração de Ana Muñiz Álvarez et al. Belo Horizonte: Cedin, 2008, p. 65.  
777 MENEZES, Wagner. Tribunais Internacionais: jurisdiçao e competência. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 

241 
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comprometimento da Carta com o Direito e a justiça, uma reforma é urgente para tornar a 

organização mais democrática778, retirando os privilégios anacrônicos de alguns Estados. 

 A reforma das Nações Unidas diz respeito, em grande parte, ao excesso de poder do 

Conselho de Segurança, à falta de controle pelos outros órgãos das Nações Unidas e o 

caráter oligárquico e desigual na representação.  O Conselho de Segurança não pode ser 

responsabilizado pelos relatórios de suas atividades, nem pela falta, nem pelas informações 

insuficientes e incompletas. O Conselho de Segurança não pode ser responsabilizado pelas 

medidas que toma. A reforma é do ponto de vista moral jurídica para o fortalecimento da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, um legislativo rudimentar .  

 A Carta das Nações Unidas também exige que o Conselho de Segurança deva agir 

de acordo com os Propósitos e Princípios das Nações Unidas. A Corte Internacional de 

Justiça, por sua vez, tem tanto o direito como o dever de ser o intérprete da Carta, assim 

como são os Tribunais constitucionais em relação aos Estados . Faz-se mister um aumento 

de competência da Corte Internacional de Justiça para obrigar o Conselho de Segurança a 

recorrer ao serviço jurídico da Corte779. 

 Nesse sentido, é notória a campanha brasileira por um assento permanente780: não 

como uma busca por prestígio, mas como uma tentativa de tornar o papel institucional 

mais forte e formal no gerenciamento da ordem internacional 781.  

No entanto, a contradição evidenciada do Princípio da Igualdade Jurídica entre os 

Estados, que tem existência formal na Carta das Nações Unidas de 1945, na existência do 

Direito de veto das grandes potências, impede a realização da igualdade jurídica plena na 

ONU. É necessário que uma reforma seja feita para que se tenha a efetivação do princípio 

da igualdade jurídica entre os Estados nas Nações Unidas. 

Para aperfeiçoar o sistema, a jurisdição da Corte deve passar a ser obrigatória. No 

Conselho, é fundamental retirar o poder de veto dos cinco membros permanentes do 

Conselho de Segurança, tornando os Estados no Conselho iguais de fato e de direito.  Para 

HÖFFE, os Estados fazem jus à participação equitativa na República Mundial, como um 

                                                           
778 HÖFFE, Otfried. A Democracia no mundo de hoje. Tradução Tito Lívio Cruz Romão. São Paulo: Martins 

Fonte, 2005, p. 389 e seguintes.  
779 HÖFFE, Otfried. A Democracia no Mundo de Hoje. Tradução Tito Lívrio Cruz Romão. São Paulo: 

Martins Fonte, 2005, p. 390.   
780 Página oficial do Itamaraty para discutir a reforma do Conselho de Segurança da ONU, disponível em 

<http://csnu.itamaraty.gov.br>, acesso em dezembro de 2014.   
781 VARGAS, João Augusto Costa. Campanha Permanente: O Brasil e a reforma do Conselho de Segurança 

da ONU. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010, p. 12-13.  
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direito democrático de participação . No âmbito de uma ordem de direito e paz mundial, 

todo Estado tem direito a não ser mero objeto (passivo), pois ele deve ser sujeito ativo. 

Apenas no seio da Assembleia Geral das Nações Unidas todos os Estados usufruem a 

igualdade de direitos782, com a reforma, o princípio da igualdade pode ser aplicado também 

ao Conselho de Segurança.  

Os desafios enfrentados pela ONU, em suas funções sempre em expansão, 

encontram grandes empecilhos para a reforma, principalmente pela dificuldade das 

modificações previstas na Carta das Nações Unidas. Como se observou, as tentativas 

recentes de promover mudanças na Carta falharam . Nesse contexto, é relevante observar 

que deve ser dada maior atenção às outras formas em que podem ser feitas alterações à 

Carta. A prática dos Estados membros e dos órgãos pode desempenhar um papel 

importante para informar alterações para a aplicação da Carta , segundo CANÇADO 

TRINDADE783.  

Observa-se, nesse contexto de refirna, que a possibilidade de modificação dos 

tratados por meio da prática não é nova no Direito Internacional. Apesar de ter sido 

rejeitada tal possibilidade na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969, sua 

utilidade está sendo atualmente examinada pela Comissão de Direito Internacional, uma 

abordagem que poderá ampliar as perspectivas de revitalização da Carta das Nações 

Unidas. Se as condições de modificação são cuidadosamente consideradas, a doutrina 

pode ser um instrumento útil para a reforma da Carta 784. 

Não se pode deixar de mencionar que o Conselho de Segurança das Nações Unidas, 

como órgão da ONU, está vinculado aos princípios previstos na Carta da ONU, dentre eles 

o princípio da igualdade soberana que obriga a organização como um todo, não apenas os 

Estados em suas relações.785 Além disso, CASELLA menciona que o CSNU também está 

vinculado às normas cogentes do Direito Internacional pós-moderno, os princípios do 

                                                           
782 HÖFFE, Otfried. A Democracia no mundo de hoje. Tradução Tito Lívio Cruz Romão. São Paulo: Martins 

Fontes, 2005, p. 390 e seguinte. 
783 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direito das Organizações Internacionais. 5ª ed., revista, 

atualizada e ampliada. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 2012. 
784 LIANG, Jessica. Modifying the UN Charter through Subsequent Practive: Prospects for the Charter s 

Revitalisation. Nordic Journal of International Law, vol. 81, n. 1, p. 1-20. The Hague: Martinus Nijhoff 

Publishers, 2012, abstract.  
785 Segundo a previsão do artigo 2.1 da Carta das Nações Unidas: a organização é baseada no princípio da 

igualdade de todos os seus membros . 
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direito internacional pós-moderno com caráter imperativo 786. Enfim, sobre a reforma, 

WAGNER MENEZES observa que a mudança da composição do Conselho não superaria 

a dependência do poder militar dos Estados Unidos, pois é o veto que gera o desequilíbrio 

no princípio da igualdade787.  

  

                                                           
786 Sancionar qualquer estado e fazer pressão sobre este para que mude sua atuação pressupõem prévia ação 

contrária deste à legalidade internacional. Cabe ao Conselho de Segurança, enquanto órgão político, 

qualificar ou não determinado comportamento como ameaça à paz, ruptura da paz ou ato de agressão  e 

editar sanções que estime apropriadas . CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do Direito Internacional 

Pós-moderno. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 1203. 
787 O ponto nevrálgico da Reforma deve atingir o direito de veto que é o fator de desequilíbrio no princípio 

da igualdade entre Estados no plano internacional e não se justifica , p. 261.  MENEZES, Wagner. Reforma 

da Organização das Nações Unidas: Perspectivas & Proposição a partir do Direito Internacional, p. 211-268. 

In. IV Conferência Nacional de Política Externa e Política Internacional – IV CNPEPI, O Brasil no mundo 

que vem aí . Reforma da ONU, Brasília: FUNAG, 2010. Conferência realizada no Palácio Itamaraty do Rio 

de Janeiro, em 21 de agosto de 2009.    
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CAPÍTULO 4 

O PRINCÍPIO DA IGUALDADE NO DIREITO INTERNACIONAL 

PÚBLICO CONTEMPORÂNEO 

 

 

 As primeiras inferências das pesquisas nos capítulos anteriores indicam o 

redimensionamento do princípio da igualdade no Direito Internacional, que procura se 

acomodar às transformações que a sociedade internacional sofre constantemente. A 

consagração da universalidade dos direitos humanos na pós-modernidade influencia a ideia 

dinâmica de igualdade em campos tão distintos como o direito ao desenvolvimento e à 

segurança internacional788.   

Nesse contexto de transformações em todos os campos da atividade humana, as 

fontes do Direito Internacional, com destaque para as resoluções da Assembleia Geral das 

Nações Unidas e para a jurisprudência da Corte Internacional de Justiça, são da mesma 

forma influenciadas para garantir o que se denomina igualdade solidária.  

O princípio da igualdade, dada a sua abrangência, não pode ser concebido como 

estático ou linear, pelo contrário, no Direito Internacional Público contemporâneo, ele é 

multidimensional e dinâmico. Em um mundo cada vez mais dividido entre a necessidade 

de unidade e o desejo de diferenciar, entre o dever da solidariedade e o da conformidade do 

egoísmo, entre o desejo de paz e o medo de não se armar789, é evidente que os grandes 

                                                           
788 Na introdução ao seu curso Direito Internacional Público: Universalismo, regionalismo e soberania 

estatal  promovido pelo Comitê Jurídico interamericano da OEA, Antônio Celso Alves PEREIRA demonstra 

a preocupação com as profundas mudanças vividas em todos os campos da atividade humana. Com o fim da 

guerra fria, o colapso do Império Soviético e a consolidação da República Imperial Norte-Americana, como 

única superpotência dotada de condições plenas de poder nacional para equilibrar e regular o sistema 

internacional segundo seus próprios interesses, a sociedade internacional passa, nestes derradeiros anos do 

século vinte, por um dinâmico processo de reestruturação, desta feita baseado nas espetaculares conquistas 

científicas e tecnológicas das últimas décadas e, principalmente, pela coincidência de acontecimentos 

históricos determinantes e que começaram a se manifestar em meados dos anos setenta: a) o renascimento 

dos fundamentalismos e dos radicalismos religiosos, sobretudo no mundo islâmico; b) nacionalismo e 

fragmentação política na Europa central; e, no Ocidente, no âmbito das crises do capitalismo e do Estado e da 

consequente reestruturação de ambos, o apogeu de movimentos sociais culturais centrados no direito à 

individualidade, à proteção das minorias, dos grupos vulneráveis e do meio ambiente, em síntese, na luta 

pelos direitos humanos , p. 71. In. VII Curso de Derecho Internacional, organizado por el Comité 

Jurídico Interamericano y la Secretaría General de la OEA, agosto de 2000.  
789 MBAYE, Kéba. Article 2, paragraphe 1. « L Organisation est fondée sur le principe de l egalité 

souveraïne de tous ses Membres ». In. COT, Jean-Pierre ; PELLET, Alain. La Charte des Nations Unies: 
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países preocupam-se com o aumento da densidade do princípio da igualdade entre Estados, 

pois para permitir que, na prática, cada Estado tenha um voto, as assimetrias do sistema 

internacional podem e devem ser revistas. 

Assim, o princípio da igualdade jurídica não se deve revelar formal ao extremo para 

admitir a esperança da busca pela realização da igualdade solidária790. A igualdade 

constitui um elemento de harmonia e de integração na sociedade internacional e determina 

um dos pressupostos básicos para a instauração de um processo institucional de 

participação igualitária791. Certamente houve avanços significativos, como se procura 

demonstrar neste capítulo, mas ainda é muito pouco. Como critério para todas as 

transformações e para a ideia de igualdade solidária, é fundamental o reconhecimento do 

direito à diferença dos Estados como garantia da efetividade do Direito Internacional792.  

Portanto, o Direito Internacional Público, é uma construção não terminada e 

mutável, tendo em vista seu desenvolvimento em virtude de sua aplicação a novos espaços 

por novos sujeitos de direito e à progressiva codificação793. Para CELSO MELLO, há uma 

grande tendência no sentido de se diminuir o aspecto abstrato das normas de Direito 

Internacional para se estabelecer normas especiais, que atendam situações concretas como 

as dos Estados em desenvolvimento e dos Estados sem litoral794.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

commentaire article par article. Préface de Javier Perez de Cuellar. 2e édition, revue et augmentée. Paris: 

Economica, 1991.    
790 MACEDO, Paulo Emílio Vauthier Borges de. Comentários ao artigo 2, parágrafos 1-4 da Carta das 

Nações Unidas. In. BRANT, Leonardo Nemer Caldeira (org.). Comentário à Carta das Nações Unidas. al. 

Belo Horizonte: Cedin, 2008, p. 65.  
791 BUGALLO, Alejandro. A Igualdade Civil, p. 33-53. In. MOREIRA, Adriano; BUGALLO, Alejandro; 

MELLO, Celso D. de Albuquerque. Legado Político do Ocidente (o homem e o Estado). Prefácio de Alceu 

Amoroso Lima. Rio de Janeiro: Ed. Difel, 1978, p. 34.      
792 Sobre a efetividade do Direito Internacional, CASELLA demonstra preocupação no sentido de que 

enquanto os domínios de aplicação do direito internacional pós-moderno estenderam-se de modo 

considerável, não obstante os progressos registrados, as técnicas normativas têm se multiplicado aquém do 

necessário para assegurar a efetividade da implementação das normas internacionais em todos os campos nos 

quais a atuação do direito internacional pós-moderno se faz, doravante, necessária , CASELLA, Paulo 

Borba. Fundamentos do Direito Internacional Pós-moderno. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 1375.  
793 BEDJOUI, Mohammed. Droit international: Bilan et perspectives. Paris: Pedone et Unesco, 1991. 
794 MELLO, Celso D. Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. Vol. I, 15ª edição, Rio de 

Janeiro: Renovar, 2004, p. 84.  
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4.1 – AS MUDANÇAS NO DIREITO INTERNACIONAL  

 

 

Para se compreender as transformações no Direito Internacional Público 

contemporâneo, é necessário, antes, compreender brevemente o que se convencionou por 

Direito Internacional clássico. Compreende-se o sistema jurídico assentado sobre a 

soberania absoluta e indivisível dos Estados, que se consubstancia na sua vontade de 

contrair as obrigações no plano internacional, não reconhecendo nenhuma autoridade 

superior à sua, imprimindo, em razão disso, uma relação de coordenação horizontal com 

outras soberanias. O Direito Internacional Clássico toma espaço como instrumento 

regulador da ordem internacional e se sedimenta sobre a soberania absoluta estatal e 

encontra, por isso, na teoria voluntarista, justificativa e fundamento para sua validade. O 

Estado é o sujeito de direitos e obrigações no plano internacional por sua vontade e desde 

que livremente consinta em se obrigar795. 

Contudo, a realidade internacional é dinâmica e o Direito Internacional sofre 

diretamente com as mudanças ocorridas. MARK ZACHER discute que é o momento atual 

é o da queda do paradigma da ordem westfaliana, e a ascensão de uma nova arquitetura 

para as regras internacionais796. Em uma ordem mundial em modificação, os Estados se 

tornam cada vez mais entrelaçados em uma rede de interdependências e de disposições 

regulamentares e colaborativas. A esse quadro se adiciona como novidade a consciência 

dos povos de seu futuro comum, reconhecendo-se uns aos outros como parte da 

humanidade797  

CHRISTIAN TOMUSCHAT trata da complexidade crescente da ordem jurídica 

internacional, com a trajetória de expansão do Direito Internacional e a passagem de um 

paradigma a outro, quais sejam: (a) em suas origens, o Direito Internacional como um 

direito de Coexistência, (b) no segundo estágio, o Direito Internacional como um Direito 

de Cooperação; (c) no terceiro estágio, o Direito Internacional como um plano abrangente 

                                                           
795 MENEZES, Wagner. Ordem Global e Transnormatividade. Ijuí: Ed. Unijuí, 2005, p. 38. 
796 ZACHER, Mark. The Decaying pillars of the Westphalian temple: Implications for International Order 

and Governance. In: ROSENAU, James; CZEMPIEAL, Ernst-Otto. Governance, Order and Change in World 

Politics. Cambridge University Press, 1992. p. 60. 
797 No mesmo sentido, STIRK, Peter M. R. The Westphalian modeal and sovereign equality. Review of 

International Studies, vol. 38, issue 3, Julho de 2012, p. 641-660. O autor revisita o princípio de Westfália, 

no sentido de demostrar que o princípio da igualdade soberana não estava presente em Westfália como um 

princípio normativo, apesar de os argumentos de igualdade soberana estarem presente no século XVIII.  
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para a vida social; e (d) no quarto estágio, o Direito Internacional de uma comunidade 

internacional798. 

O desenvolvimento progressivo do Direito Internacional é marcado pela 

significativa diminuição do espaço de soberania dos Estados, ligados a uma rede crescente 

de compromissos jurídicos em áreas como os direitos humanos, a democracia nos governos 

internos, metas de bem-estar dos indivíduos e de boa governança, que vinculam os 

Estados, limitam suas soberanias799. Dalmo DALLARI, que além da afirmação clássica de 

que a soberania se apoia no poder que o Estado possui de fazer valer sua vontade dentro 

dos limites da sua jurisdição, considera irrelevante o conceito jurídico de soberania, em 

princípio, o potencial de força material, uma vez que se baseia na igualdade jurídica dos 

Estados e pressupõe o respeito recíproco, como regra de convivência800.  

Sobre a crise da soberania do Estado, FERRAJOLI procura questionar que a ideia 

de soberania não se coaduna mais com a sujeição do poder à lei, nem é compatível com as 

Cartas Internacionais de direitos. O Estado é grande demais para a maioria de suas atuais 

funções administrativas e demasiado pequeno para as grandes. Acredita-se na razão 

artificial  do direito, especialmente de um Direito Internacional fundamentado não na 

soberania dos Estados, mas na autonomia dos povos: a humanidade no lugar dos Estados; 

um constitucionalismo mundial, inclusive com garantias jurisdicionais globais801. 

A ideia de soberania tem se esvaziado até o ponto de dissolver-se na sua dimensão 

externa na presença de um sistema de normas internacionais caracterizáveis como jus 

cogens, como direito imediatamente vinculador para os Estados802. A partir dessa 

                                                           
798 TOMUSCHAT, Christian. International law: ensuring the survival of mankind on the eve of a new 

century: general course on public international law. Recueil des Cours de l Académie de Droit International 

de la Haye, vol. 281, 1999, p. 56-90.   
799 TAIAR, Rogério. Depois de apresentar a evolução do conceito de soberania do Estado, o autor discute a 

tese de que uma das principais questões envolvendo o conceito contemporâneo de soberania está justamente 

na busca e manutenção do equilíbrio, na construção de uma ordem internacional legítima, capaz de respeitar 

o exercício da soberania de cada Estado, e, ao mesmo tempo, capaz de criar mecanismos regulatórios que 

funcionem como instrumento voltado para a solução de conflitos e tendo como finalidade o ser humano , p. 

130.  
800 Prossegue o autor que, neste caso, a prevalência da vontade de um Estado mais forte, nos limites da 

jurisdição de um mais fraco, é sempre um ato irregular, antijurídico, configurando uma violação de 

soberania, passível de sanções jurídicas , DALARRI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do 

Estado. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 72.  
801 FERRAJOLI, Luigi. A Soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado nacional. São Paulo: 

Martins Fontes, 2002.  
802 Para André de Carvalho RAMOS, as críticas ao conceito de jus cogens não impediram o 

desenvolvimento do conceito de norma imperativa internacional ao longo dos últimos anos. O Direito 

Internacional ancorado no voluntarismo puro dos Estados revela-se perigosamente insuficiente para assegurar 

a vida pacífica e com um mínimo de qualidade do homem no globo , em RAMOS, André de Carvalho. 
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percepção de que no Direito Internacional há mais de uma categoria de normas 

internacionais, algumas normas de Direito Internacional são mais fundamentais do que 

outras803.  

A principal característica das regras de jus cogens é a sua natureza inderrogável804, 

a não ser por outra norma de igual valor. São normas do direito consuetudinário que não 

podem ser postas de lado por tratado ou pela aquiescência das partes, mas sim pela 

formação de uma norma consuetudinária subsequente de efeito contrário805. 

As origens do jus cogens podem ser obtidas no Direito Romano, empregado em 

todos os casos em que havia interesse da república em aplicar a lei de maneira 

intransigente, sem que possa haver derrogação mediante convenções particulares806. 

Segundo CASELLA, é o único sentido que convém para a interpretação e aplicação, tal 

como se inscrevem na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969807, o 

caráter inderrogável da norma imperativa, por acordos das partes inter se808.  

 A ideia de Jus cogens é usada para designar o núcleo de normas consuetudinárias 

do Direito Internacional, que têm características formais e materiais bem precisas: do 

ponto de vista formal, o fato de acarretarem a nulidade absoluta dos atos que tencionem 

derrogá-las  e, pelo lado material, o fato de protegerem interesses da comunidade 

                                                                                                                                                                                

Direitos Humanos na Integração Econômica: análise comparativa da proteção de direitos humanos e 

conflitos jurisdicionais na União Europeia e Mercosul. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 26.  
803 Não se objetiva no trabalho exaurir o tema sobre a natureza e gênese do jus cogens, algumas obras servem 

de referência para a discussão inicialmente aqui proposta. GOMES ROBLEDO, Alonso. Le jus cogens 

internacional: as genèse, sa nature, sés fonctions. Recueil des Cours de l Académie de Droit International de 

la Haye, vol. 172, 1981-III, p. 9-218.  
804 O artigo 53 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969 define que a norma imperativa de 

Direito Internacional Geral (jus cogens) não permite derrogação, exceto por norma ulterior de mesma 

natureza.  
805 CANÇADO TRINDADE, caracteriza a construção doutrinária e jurisprudencial do jus cogens como 

próprio do que ele denominou de jus gentium, o Direito Internacional da Humanidade. Para o autor, o 

entendimento do jus cogens vai além do Direito dos Tratados, estendendo-se também a todo direito de 

responsabilidade internacional do Estado, e a todo o corpo juris do Direito Internacional contemporâneo, e 

abarcando, em última instância, todo ato jurídico. TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. International law 

for humankind: towards a new jus gentium (I): general course on public international law. Recueil des Cours 

de l Académie de Droit International de la Haye, vol. 316, 2005, cap. XII, p. 336-346.  Al abarcar todo el 

Derecho Internacional, se proyecta también sobre el derecho interno, invalidando cualquier medida o acto 

incompatible con él. El jus cogens tiene incidência directa em los propios fundamentos de un Derecho 

Internacional universal, y es um pilar básico del nuevo jus gentium . Do mesmo autor, El ejercicio de la 

función judicial internacional: memorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2ª Edición. Belo 

Horizonte: Del Rey Editora, 2013, cap. VIII – La ampliación del contenido material del jus cogens, p. 75. 
806 GOMES ROBLEDO, Alonso. Le jus cogens internacional: as genèse, sa nature, sés fonctions. Recueil 

des Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol. 172, 1981-III, p. 19.   
807 No Brasil, a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969 foi promulgada pelo Decreto n. 

7030, de 14 de dezembro de 2009, com reservas aos artigos 25 e 66.   
808 CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do Direito Internacional Pós-Moderno. São Paulo: Quartier 

Latin, 2008, p. 723.  
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internacional como um todo. Consequentemente, sua violação acarreta ilícito erga 

omnes809.   

A classificação das normas no plano internacional não é incomum. As normas 

podem ser classificadas como fundamentais, inalienáveis, inerentes, entre outras 

classificações possíveis810. Algumas classificações não são muito bem sucedidas, mas 

afetam a interpretação dos tratados pelos Tribunais Internacionais. No Direito 

Internacional Público contemporâneo, a doutrina de juristas811 e a jurisprudência da Corte 

Internacional de Justiça apoiam a existência de princípios fundamentais do Direito 

Internacional como Jus Cogens812. 

 Alguns exemplos menos controversos de normas imperativas são a proibição do 

uso da força813, a repressão ao genocídio, o princípio da não-discriminação racial e a 

proibição ao tráfico de escravos e da pirataria814. No Caso Barcelona Traction, na segunda 

fase, a maioria dos juízes da Corte Internacional de Justiça traçou uma distinção entre as 

obrigações do Estados perante outros Estados e as obrigações perante a comunidade 

internacional como um todo815. Outras normas que têm essa situação jurídica normativa 

são o princípio da soberania permanente sobre os recursos naturais e o princípio da 

autodeterminação dos povos816.   

                                                           
809 O que se depreende da leitura do artigo 53 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados. Também 

em CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do Direito Internacional Pós-Moderno. Obra citada, 2008, p. 724 

e seguintes, especialmente item IX – fundamento e norma cogente de direito internacional.  
810 BROWLIE, Ian. Principles of International Law. 4º ed. Oxford: Claredon Press, 1995, p. 512-513.  
811 ALEXIDZE, Levan. Legal nature of Jus cogens in contemporary international law, Recueil des Cours de 

l Académie de Droit International de la Haye, vol. 172, 1981-III, p. 219-270. O autor menciona que o 

principal problema do jus cogens é a dificuldade em definir o conteúdo e que diversos autores sugerem 

algumas características para encontrá-lo. Tanto a Comissão de Direito Internacional da ONU como a 

Conferência para o Direito dos Tratados se abstiveram de determinar uma lista peremptória, uma vez que não 

há um consenso. It was pricisely this issue that was used by the Western States to motivate their negative 

position on Article 53 of the Convention », p. 259.   
812 No parecer da Corte Internacional de Justiça sobre reservas à Convenção para a repressão e a prevenção 

do crime de Genocídio, de 28 de maio de 1951, no sentido de que « les origines de la Convention révèlent 

l’intention des Nations Unies de condamner et de réprimer le génocide comme um crime de droit des gens , 

impliquant le refus du droit à l’existence de groupes humains entiers », Parecer Consultivo, Recueil, 1951, 

par. 23. Também nos Casos South West Africa cases (ICJ Reports 1966, p. 6) e na Opinião Consultiva 

relativa à Namíbia (ICJ Reports 1971, p. 16 e seguintes), citados por GAJA, Giorgio. Jus cogens beyond the 

Vienna convention. Recueil des Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol. 172, 1981-III, p. 

271-316, no que se refere à perda de interesse dos Estados ocidentais em atacar à Convenção de Viena sobre 

o Direito dos Tratados, bem como o que tem sido expresso pela Assembleia Geral das Nações Unidas, p. 286 

e seguintes.  
813 Julgamento da Corte no caso de Atividades Militares e Paramilitares na Nicarágua, ICJ Reports 1986.  
814 BROWNLIE, I. Obra citada, 1995, p. 513.  
815 ICJ Reports (1970). Em especial a opinião separada do Juiz Ammoun, p. 304.  
816 MELLO, Celso D. Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. Vol. I, 15ª edição, Rio de 

Janeiro: Renovar, 2004.  Sobre o conceito de jus cogens, CELSO MELLO corrobora que não pode existir 

um sistema que não possua normas imperativas. No DIP ocorre fenômeno idêntico. As normas que 
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Alguns critérios podem ser utilizados para a identificação de uma norma jus cogens 

no Direito internacional, segundo ALEXIDZE817: 1) a regra deve ser reconhecida como um 

todo; 2) o caráter peremptório dessa regra deve ser reconhecida pelos Estados ou a regra 

pode ser presumida pelo seu valor social e moral vital para o funcionamento de toda a 

ordem jurídica internacional; 3) é nula e sem efeito qualquer derrogação dessa regra, por 

mútuo consentimento dos Estados no nível local, visando o agravamento de reconhecidos 

padrões legais comuns da civilização; e, 4) são nulos também os acordos derrogados que 

procuram se ver livres de tratados ou costumes que contenham normas de jus cogens818.   

Desta forma, ao usar esses critérios, relacionando as normas de jus cogens às 

principais exigências morais para o progresso da humanidade, que correspondem às leis 

objetivas do desenvolvimento da comunidade de Estados, sem as quais o progresso da 

civilização é impensável, é possível formar vários grupos de princípios universalmente 

reconhecidos (normas) do Direito Internacional contemporâneo cujo caráter peremptório é 

óbvio , tais como, o princípio da igualdade, da autodeterminação dos povos e o princípio 

da não-intervenção – princípios que que estabelecem os direitos soberanos dos Estados e 

dos povos819. CARRILO-SALCEDO também inclui a igualdade jurídica dos Estados como 

normas de jus cogens, além da proibição do uso da força nas relações internacionais, o 

princípio da autodeterminação dos povos, a obrigação da solução pacífica de controvérsias 

                                                                                                                                                                                

poderíamos dizer constitucionais  como a pacta sunt servanda , não podem ser derrogadas. O que é 

importante ressalvar é que nenhuma norma em nenhum sistema jurídico é irrevogável, desde que sua 

revogação seja feita de acordo com o procedimento da sua criação. Sustentamos apenas que existem no DIP 

normas insuscetíveis de serem revogadas livremente pelos Estados. Entretanto, certos princípios como o 

pacta sunt servanda  são realmente irrevogáveis, sob pena de a sociedade internacional cair em verdadeiro 

estado anárquico , p. 85.  
817 ALEXIDZE, Levan. Legal nature of Jus cogens in contemporary international law. Recueil des Cours de 

l Académie de Droit International de la Haye, vol. 172, 1981-III, p. 261.  
818 ALEXIDZE, Levan. Legal nature of Jus cogens in contemporary international law. RCADI, vol. 172, 

1981-III, p. 261-262. Reproduz-se aqui o original, uma vez que os critérios são essenciais para se definir o 

princípio da igualdade de Estados como jus cogens. The following criteria should be used for the 

identification of a jus cogens norm in contemporary international law: a rule should be recognized as a 

whole; the peremptory character of a rule should be recognized by states either expressis verbis, or such 

character can be presumed due to its vital social and moral value for the functioning of the whole 

contemporary international legal order; any derrogation from a rule by mutual consent of States on the local 

level, aimed at worsening the commonly recognized legal standards of civilization, is null and void; the 

voidness of agreements derogating from a given treaty of a derogating agreement try to free themselves from 

treaties or customs containing jus cogens norms , p. 261.  
819 ALEXIDZE, Levan. Legal nature of Jus cogens in contemporary international law". RCADI, vol. 172, 

1981-III, p. 262.  
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e os direitos fundamentais do homem820. Contudo, o grande problema sobre tais normas 

imperativas é a sua identificação821. 

Na opinião de TUNKIN, jurista soviético, a teoria da coexistência pacífica entre 

Leste e Oeste, que afirmava a impossibilidade do uso da força como meio de solução de 

controvérsias, forneceu a base do princípio para as relações internacionais, fornecendo o 

fundamento para as normas imperativas de Direito Internacional822. A concepção de jus 

cogens para o autor denota a proibição do uso de coerção por um Estado, em ações que 

desrespeitam a soberania do outro Estado, que interferem em seus assuntos internos e 

subvertem a igualdade soberana, prevalecendo o direito de um Estado sobre o outro823.  

Sabe-se que as normas imperativas do Direito Internacional geral, jus cogens, são 

universalmente reconhecidas pela comunidade internacional como um todo, na qual 

nenhuma derrogação é possível, a não ser por normas de igual natureza, conforme a 

definição prevista no artigo 53 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969.  

A Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969 tem importância não 

somente pela adequada regulação da matéria que constitui a regulação dos tratados, como 

também configura etapa relevante no desenvolvimento progressivo da ordem jurídica 

internacional. O enunciado das normas cogentes de Direito Internacional geral (jus cogens) 

vai além da formulação voluntarista como fundamento, eleva ao patamar de 

                                                           
820 Citado em MELLO, Celso D. Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. Vol. I, 15ª edição, 

Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 86. Concordamos com o internacionalista espanhol de que tais normas 

devem ser jus cogens, mas na realidade parece-nos que só uma é reconhecida como tal nas relações 

internacionais: a proibição do uso da força , p 86.  
821 VIRALLY, Michel. Reflexiones sobre el jus cogens. Annuaire Française de Droit International, 1966, p. 5 

e seguintes:  « los princípios consagrados por la Carta de las Naciones Unidas no poseen más la fuerza del jus 

cogens por el simple hecho de que figuran en este tratado, cuyo lugar en el derecho international 

contemporâneo es único. O habría que admitir también que todas las disposiciones de la Carta son jus 

cogens, lo que manifestamente es insostenible y, em realidade, jamás fue sustentado , citado em VIRALLY, 

Michel. El Devenir del Derecho Internacional. Cidade do México: Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 

240. Também em VIRALLY, Michel. Panorama du droit international contemporain : cours général de 

droit international public. Recueil des Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol. 183, 

1983-V, p. 175-178.  
822  TUNKIN, Grigory I. Co-existence and international law Recueil des Cours de l Académie de Droit 

International de la Haye, vol. 95, 1958-III, p. 1-81.  
823  TUNKIN, Grigory. Politics, law and force in the interstate system. Recueil des Cours de l Académie de 

Droit International de la Haye, vol. 219, 1989-VII, p. 227-395.  Por outro lado, no sentido dos possíveis 

riscos do jus cogens para o sistema internacional, STEPHAN, Paul B. The Political Economy of jus cogens. 

Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 44, issue 4, October 2011, p. 1073-1104. Para o autor, « a 

robust conception of jus cogens assumes : 1) that independent judges and tribunals, informed by the views of 

non-state actors, can identify core international obligations and manage their tradeoffs with other values 

pursued by the international legal system, and 2) that the actions of independent judges and tribunals, 

informed by non-state actors, will influence state behavior. Doubts about the abilities of judges and tribunals, 

or fear about the rise of powerful and authoritarian actors in the international system, leads to a much 

narrower role for jus cogens, and thus broader sobereign immunity », abstract, p. 1073.  
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reconhecimento de direitos e de obrigações, inderrogáveis por natureza, contidos no 

Direito Internacional como basilar para a ordenação da comunidade internacional, não 

somente de Estados, mas progressivamente abrangendo os demais sujeitos do Direito 

Internacional, como a Organização das Nações Unidas824.  

Portanto, as normas imperativas são indispensáveis para a estrutura da comunidade 

internacional e não podem ser substituídas por outras, exceto por outras normas 

imperativas. De acordo com as diferentes categorias de normas internacionais, o princípio 

da igualdade soberana pode ser encontrado em todos os níveis hierárquicos internacionais. 

O mais importante é que a igualdade soberana é uma regra última do sistema internacional 

legal825.  

Para alguns, o princípio da igualdade pode ser considerado como jus cogens 

porque, presumivelmente, o sistema jurídico internacional não poderia funcionar se os 

Estados não percebessem um ao outro como iguais e soberanos, do contrário, poderiam 

interferir na soberania territorial de outros Estados para explorar recursos naturais, para 

citar um exemplo. O princípio da igualdade soberana é reconhecido como jus cogens; é 

considerado um princípio tão fundamental do sistema internacional legal que não pode ser 

derrogado. Assim, as maneiras como o Direito expõe o conteúdo da igualdade é diverso, e 

realmente o papel do Direito Internacional pode ser expresso em termos de coexistência de 

soberanias diversas826.  

Desta maneira, pode-se afirmar que o jus cogens é a ordem pública para a 

satisfação do interesse comum dos que integram a sociedade internacional . A consagração 

do jus cogens, segundo CELSO MELLO, foi uma solicitação do terceiro mundo e talvez 

isto tenha ocorrido porque a única norma dele com que a doutrina concorde de modo 

unânime é a proibição do uso da força nas relações internacionais 827.  

                                                           
824 CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do Direito Internacional Pós-Moderno.São Paulo: Quartier Latin, 

2008, item IX – fundamento e norma cogente de direito internacional, p. 721-776.  
825 CRAWFORD, James. Brownlie’s Principles of Public International Law. 8ª Ed. Oxford: Oxford Press, 

2012. 
826 BROWNLIE, Ian. Principles of International Law. Oxford: Claredon Press, 1995, p. 287-288. Também, 

no mesmo sentido, EFRAIM: because Sovereign Equality is widely recognized as jus cogens, it is deemed to 

be a principle so fundamental to the international legal system that it cannot be derrogated . EFRAIM, 

Athena Debbie. Sovereign in(equality) in International Organizations. The Hague: Martinus Nijhoff 

Publishers, 2000, p. 86.  
827 MELLO, Celso D. Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. Vol. I, 15ª edição, Rio de 

Janeiro: Renovar, 2004, p. 87. O maior opositor à existência do jus cogens talvez seja 

SCHWARZENBERGER, que considera que para o seu aparecimento seja necessária a existência de um 

poder centralizado para a criação do direito, bem como um poder de coerção para aplicar as sanções. A 

oposição intelectual anglo-americana ao jus cogens é provavelmente imputável à aversão dos juristas do 
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Retomando as ideias sobre as mudanças da sociedade internacional, percebe-se que 

é necessário repensar o Estado em suas relações externas à luz do atual Direito 

Internacional, o que não é diferente de pensar o Estado em sua dimensão interna à luz do 

direito constitucional828. Graças à rapidez das comunicações, por exemplo, nenhum 

acontecimento no mundo é alheio e nenhuma parte do mundo é estranha. Paradoxalmente, 

são justamente a rapidez e a multiplicidade das comunicações que acentuaram o anseio de 

identidade dos povos, das etnias, das minorias e, ao mesmo tempo, o valor associado às 

diferenças, acendendo conflitos étnicos desagregadores dentro das fronteiras dos Estados e 

processos inversos de integração nacional fora delas 829. Nesse novo papel desempenhado 

pelos Estados, NINA RANIERI advoga que o povo e a nação são fundamentais para a 

estabilidade nas relações entre os Estados, papéis pautados por novas formas de integração 

que respondem às demandas de maior participação política no Estado internacional  830. 

 Nesse sentido, a crise do Estado tem consequências imprevisíveis, mas cabe à 

cultura jurídica e à política apoiar-se naquela razão artificial  que é o direito, e que já no 

passado moldou o Estado em suas relações internacionais, para indicar as formas e os 

percursos 831. 

                                                                                                                                                                                

common law para as noções jurídicas gerais e abstratas, como, por exemplo, os princípios gerais do direito, e 

as dificuldades que eles têm para debatê-las , nota de rodapé 13-A, p. 106. Celso A. MELLO também cita 

Francine DEMICHEL para quem o jus cogens é o direito objetivo progressista, vez que ele incorpora o que 

foi adquirido pela luta dos povos, constituindo uma subversão ao direito burguês e um fator de revolução . 
828 MENEZES, Wagner. Ordem Global e Transnormatividade. Ijuí: Ed. Unijuí, 2005. O autor defende a tese 

de que, por causa de uma maior interação normativa, caracterizadora de uma relação envolta em uma 

sociedade transnacional que propicia um sistema de interação jurídica entre o internacional – o global – e o 

local, por meio de seus instrumentos normativos produzidos no plano internacional, dissolvem as fronteiras e 

possibilitam uma interpenetação de normas jurídicas entre o local e o global em mesmo espaço de soberania 

e competência normativa, passa a ocorrer um processo de transnormatização de regras entre o Direito Interno 

e o Direito Internacional, como uma maior influência do Direito Internacional sobre o Direito Interno. O 

Direito Internacional passa então a contar com várias formas de relação do Direito Internacional com o 

Direito Interno, seja mediante mecanismos convencionais explicados pelas teorias dualista, monista, pelas 

teorias conciliatórias e também pelo processo de transnormatização , p. 215.  
829 FERRAJOLI, Luigi. A Soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado nacional. São Paulo: 

Martins Fontes, 2002, p. 46-49. 
830 RANIERI, Nina B. S. Estado e Nação: novas relações? Revista Política Externa. Vol. 13, n. 1, junho-

julho-agosto, 2004, 29-38. Prossegue a autora a respeito dos novos papéis que desempenham o povo e a 

Nação nas relações com o Estado, certamente são papéis fundamentais para a sua estabilidade, pautados por 

novas formas de integração interna e externa que respondam às demandas de participação política no Estado 

Internacional. E isso não tem a ver apenas com garantia de direitos humanos, mas também, e principalmente, 

com a própria permanência do Estado como instrumento de adaptação e ajuste social, como instância 

decisória soberana ainda detentora da força coativa, e sujeito, por excelência, das relações internacionais. No 

futuro, eventualmente, o Estado poderá ser substituído por uma forma mais evoluída de convivência social, 

mas até lá o substrato nacional não é dispensável , p. 37.  
831 FERRAJOLI, Luigi. A Soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado nacional. São Paulo: 

Martins Fontes, 2002, p. 52. 
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 Portanto, nota-se o momento de transição pelo qual passa o Direito Internacional832, 

tornando-se cada vez mais complexo, institucional e hierarquizado, com a tendência de 

incluir o indivíduo como sujeito central. O paradigma contemporâneo da sociedade 

internacional exige, pois, uma nova formulação do gerenciamento dos conflitos, de modo a 

integrar os diferentes setores do Estado em respeito às regras de direito833. 

 A organização do novo Direito internacional, a partir da ascensão do homem 

público 834 como sujeito do Direito Internacional deve ser traduzida em estruturas a favor 

desses indivíduos. Isto demonstra a necessidade da reestruturação da ordem jurídica 

internacional, na qual os efeitos do Direito Internacional sejam concretizados, tendo como 

fundamento a igualdade jurídica.  

A partir das bases teóricas, procura-se demonstrar a mudança quanto no 

entendimento do princípio da igualdade, já que, uma vez que a igualdade é o princípio 

norteador do Direito Internacional, a concepção de igualdade formal deve ser 

compreendida como uma igualdade solidária, em que as situações de desigualdades devem 

ser compensadas.   

 

 

 

 

                                                           
832 CASELLA, Paulo Borba. Direito Internacional Pós-moderno e a revisão dos modelos institucional e 

normativo. In: BRIC-Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul: uma perspectiva de cooperação 

internacional. São Paulo: Atlas, 2011. p. 113-137: ante as mutações verificadas na nova realidade, é preciso 

alcançar nova regulação internacional. De fundamentos mais amplos, para assegurar os resultados adequados 

dessa construção do direito internacional pós-moderno , p. 126.    
833 CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos e Perspectivas do Direito Internacional pós-Moderno. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. p. 433-466, jan/dez 2006. p. 441, a conclusão se põe 

no sentido de que os Estados precisam estar sujeitos, no âmbito externo, a sistemas de pesos e contrapesos, 

ou à institucionalização de sistema normativo que lhes limite o alcance da esfera de discricionariedade. Na 

medida em que os mecanismos institucionais instaurem "Estado de Direito" no âmbito internacional, pode-se 

ter evolução semelhante ao alcançado nas ordens internas, mediante a institucionalização das garantias 

constitucionais internas . 
834 O título do artigo, ascensão do homem público  foi popularizado pelo ensaísta político e teórico de 

literatura búlgaro Tsvetan TODOROV, que discute criticamente as limitações da justiça de transição. A 

ação política não é necessariamente uma continuação da guerra com outros meios; ela também pode intervir 

no domínio simbólico para reparar e, assim, melhorar a vida da comunidade. A comunidade precisa de uma 

imagem comum de seu passado que se enquadre melhor com a Justiça, e as comissões de inquérito e os 

organismos políticos legítimos, tais como governos e Parlamentos, estão ali para contribuir para isso. Tais 

ações nem sempre são sensacionais. Elas requerem paciência e persistência e não nos permitem enxergar a 

nós mesmos como paradigmas de virtude. É possível que sejam as únicas maneiras confiáveis de criar um 

pouco mais de justiça neste mundo injusto .  TODOROV, Tzvetan. Ascensão do Homem Público, artigo 

publicado na Folha de São Paulo, São Paulo, 18 de março de 2001, disponível em <www.folha.uol.com.br>, 
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4.2 – O DIREITO INTERNACIONAL PÓS-MODERNO E A IGUALDADE  

 

 

No seio da discussão da superação da mordernidade, para compreender a 

transformação do entendimento sobre o princípio da igualdade jurídica, é fundamental 

entender o Direito, em especial o Direito Internacional pós-moderno , nos termos 

desenvolvidos por Paulo Borba CASELLA: em um contexto amplo que justifica o estudo 

dos fundamentos do Direito Internacional, em momento de desvalorização e de violação 

das normas, tornando necessário e oportuno repensar a existência, a validade e a eficácia 

da norma internacional 835.  

O Direito Internacional pós-moderno se assenta na confluência de tempo 

(histórico) e contexto (cultural) , em uma conjuntura de complexidade e de diversidade 

que caracterizam o mundo, e, por isso, deve ser levada em consideração toda essa 

indispensável complexidade em qualquer tentativa de contribuir para a regulação efetiva da 

convivência entre os sujeitos de Direito Internacional836, na emergência da construção de 

um sistema em termos institucionais e normativos mais aperfeiçoado837. 

O Direito Internacional pós-moderno reflete a complexidade e a diversidade do 

mundo sob o qual tem de validamente atuar e assegurar a ordenação teleologicamente 

humana do mundo. Isso se manifesta de um lado com a afirmação das obrigações erga 

omnes bem como nas normas da soft law. A diversidade e a flexibilidade dos mecanismos 

                                                                                                                                                                                

acesso em janeiro de 2014. Sobre justiça de transição do mesmo autor. The Limitations of Justice. Journal of 

International Criminal Justice, vol. 2, n. 3, September, 2004, p. 711-715.  
835 Artigo publicado na Revista da Faculdade de Direito da USP em 2006, que se procura discutir a respeito 

dos fundamentos e perspectivas para o Direito Internaiconal no século XXI muito pode ter sido dito e 

simultaneamente muito permanence a se dizer em relação ao contexto presente, do mais amplo ao mais 

específico. Os dois podem ser distindos, mas encontrar-se-ão inexoravelmente inter-relacionados . 

Fundamentos e Perspectivas do Direito Internacional pós-Moderno. Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, jan/dez 2006, p. 433-466. 
836 CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do Direito Internacional Pós-moderno. São Paulo: Quartier Latin, 

2008, p. 1328-1329. 
837 Prólogo de HUGO CAMINOS à obra Fundamentos do Direito Internacional Pós-Moderno do Professor 

Titular de Direito Internaiconal Público da Faculdade de Direito da USP, Largo São Francisco, Paulo Borba 

CASELLA, obra citada, 2008. Nas palavras do prólogo: Movido por los riesgos que ponen em peligro las 

instituciones, las normas, y toda la concepción de esta disciplina (Direito Internacional), ante el reiterado 

recurso a la amenaza o al uso de la fuerza em violación al derecho vigente y el deterioro del médio 

ambiente, expone sus ideas para la construcción de um Derecho International Pos-moderno’. El Autor 

espera que la situación actual podrá superarse construyendo un sistema mejor en términos institucionales y 

normativos, assentado entre la política y la moral, a ser legado a las generaciones futuras .  
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de implementação do direito podem ir além dos moldes clássicos de operação do sistema 

tanto quanto este se concebia somente em termos estritamente interestatais838. 

O Direito Internacional é compreendido como o conjunto de princípios que regem a 

conduta dos Estados. Assim é a certeza, quanto à legalidade e à importância do direito 

internacional pós-moderno, como instrumento para regular o sistema internacional, 

interestatal ou com a presença de novos atores e agentes, em uma ainda principiante 

sociedade civil internacional839 ou em uma sociedade civil universal kantiana, não sendo 

claro ainda o que é e como atue. Essa fragmentação e esse aumento do número de agentes 

caracterizam o tempo (histórico) e o contexto (cultural), que se denomina pós-moderno 840.  

O Direito não é só um conjunto de técnicas senão, sobretudo, um conjunto de 

princípios e normas. O direito internacional pós-moderno exigirá técnicas específicas que 

asseguram sua implementação. Efetivamente, a boa técnica jurídica, não se contrapõe ao 

desenvolvimento do direito internacional, senão para que facilite sua interpretação e 

aplicação.  

Na constatação do resgate da defesa do princípio da igualdade jurídica, como 

parâmetro para a política externa brasileira, na boa tradição e a que se deve evitar 841, o 

princípio democrático do direito internacional significa que cada estado tem direito a voto 

e cada um destes tem igual peso na ordem internacional. CASELLA observa que o 

princípio recebeu defesa candente  por parte de RUI BARBOSA, advogado das nações 

menores, na segunda conferência da Paz da Haia em 1907842. Ele intercedeu 

                                                           
838 CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do Direito Internacional Pós-moderno. São Paulo: Quartier Latin, 

2008, p. 1328-1329.  
839 ROUCOUNAS, Emmanuel. Facteurs privés et droit international public. Recueil des Cours de 

l Académie de Droit International de la Haye, vol. 299, 2002, p. 9-419, no qual comenta sobre o tema 

sociedade civil internacional: la presence de forces sociales non-étatiques est assure par la montée 

spetaculaire de la societé civile’, avec la Remarque supplémentair que nous assistons depuis quelque temps 

à la formation d’une societé civil internationale’ (ou plutôt transtionale) qui, depuis les événements 

politiques en Europe de 1989, porte même la qualification de globale , p. 97-98.    
840 CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do Direito Internacional Pós-moderno. São Paulo: Quartier Latin, 

2008, p. 24-25. 
841 Discutindo as prioridades da política externa brasileira, CASELLA observa que com o início do Brasíl 

como país independente, levou à formação de estado na ordem interna e a formulação de princípios e regras 

que regem sua atuação no plano externo, bem como a formação de normas internas de direito internacional , 

CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do Direito Internacional Pós-moderno. São Paulo: Quartier Latin, 

2008, p. 961.  
842 CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do Direito Internacional Pós-moderno. São Paulo: Quartier Latin, 

2008, p. 985.  
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intransigentemente a igualdade jurídica dos estados, reuniu prosélitos e conquistou para o 

Brasil glórias de preeminência naquele magno conclave  843.  

A Carta das Nações Unidas algumas décadas depois, em 1945, estabeleceu na 

categoria de norma positiva esse princípio de igualdade jurídica dos Estados. Todas as 

relações internacionais deverão, portanto, ser baseadas nessa disposição e qualquer 

consideração diferente, perde o sentido jurídico internacional844. Contudo, segundo 

CASELLA, a mesma Carta da ONU enseja a discriminação entre os Estados entre os 

estados titulares do poder de veto no Conselho de Segurança e todos os demais, o que não 

favorece a isonomia nem o equilíbrio das relações internacionais atuais845.  

Na boa tradição pode-se apontar, a partir da independência do Brasil, quando passa 

a se configurar como estado, nos planos interno e externo, o alinhamento pelo direito 

internacional e a ênfase na igualdade jurídica dos estados846, sobretudo na Conferência da 

Haia de 1907847. É de se mencionar também, como tradição diplomática brasileira, a 

atuação de RIO BRANCO na definição das fronteiras brasileiras848, com todos os vizinhos, 

entre o final do século XIX e o início do século XX849. 

                                                           
843 ALVIM, Ildefonso Dutra. Limitações ao exercício da soberania. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1953, 

p. 161 e seguintes.   
844 ALVIM, Ildefonso Dutra. Obra citada, 1953.  
845 CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do Direito Internacional Pós-moderno. São Paulo: Quartier Latin, 

2008, p. 985. Mas, com certeza, a perplexidade que se punha em Pinto PEREIRA (1920) ao estimar 

incompatível a soberania e a participação na Liga das Nações, como fenômeno recente, pelo quando 

institucional e regulamentador, que esta instituição trazia, ao que antes se punha como critérios tão somente a 

serem determinados e adotados pelos estados, quer separadamente, por meio de atos unilaterais, quer de 

modo concertado. I. Dutra ALVIM (1953) vivia a perplexidade ante o arcabouço institucional e normativo, 

instaurado no âmbito da Organização das Nações Unidas .  
846 SCOTT, J. B. Le príncipe de l’egalité juridique dans les rapports internationaux. Recueil des Cours de 

l Académie de Droit International de la Haye, 1932-IV, vol. 42, p. 467-630.  
847 Como ressalta o Embaixador Carlos Henrique Cardim em prefácio à obra organizada pela FUNAG sobre 

as correspondências trocadas entre o Barão de Rio Branco, chanceler brasileiro, e o representante brasileiro 

na Conferência da Paz da Haia de 1907, Rui Barbosa, a participação do Brasil na Segunda Conferência de 

Paz da Haia pode ser definida e resumida em duas palavras: seriedade e luta por princípios. Rio Branco e Rui 

Barbosa, homens públicos virtuosos, abridores de caminhos, com total dedicação ao Estado, antíteses da 

improvisação, combinaram virtù e forturna na defesa forte e pacífica do princípio da igualdade. Provaram a 

importância de valores, princípios e coerência na diplomacia, e construíram um dos paradigmas da política 

externa brasileira – a igualdade ente os Estados – hoje inscrito na Constituição, em seu artigo quarto , p. 29. 

CARDIM, Carlos Henrique. A Luta pelo Princípio da Igualdade entre as Nações: Rio Branco e Rui Barbosa 

na Conferência da Paz de Haia de 1907, p. 11-29. CHDD – Centro de História e Documentação Diplomática. 

II Conferência da Paz, Haia, 1907: a correspondência telegráfica entre o Barão do Rio Branco e Rui 

Barbosa. Brasília: FUNAG, 2014.  
848 Sobre a delimitação de fronteiras no Brasil na conformação do território brasileiro, GOES, Synesio 

Sampaio. Navegantes, Bandeirantes, Diplomatas: aspectos da descoberta do continente, da penetração do 

território brasileiro extra-Tordesilhas e do estabelecimento das fronteiras da Amazônia. Brasília: IPRI, 1991.  
849 LINS, Álvaro. Rio Branco (o Barão do Rio Branco). São Paulo: Alfa-Ômega, 1996.  
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 CASELLA cita o discurso de RUI BARBOSA, na qual faz profissão de fé no 

princípio da igualdade jurídica dos estados: é expressamente que o qualifico de meritório, 

pois foi estabelecido com solenidade magnífica, pelo concurso geral e direto das nações, o 

princípio da igualdade dos Estados. Falou-se aqui a respeito com desdém. Crivaram-no de 

ironias. Dividiu com a arbitragem obrigatória a sorte de divertir o espírito que escarnece. 

Essas armas sutis e elegantes vêm todas do mesmo arsenal. Não se reconheceria senão a 

igualdade da força. Nós temos reclamado a igualdade do direito para os povos. Nós temos 

sustentado que todas as nações são iguais diante da lei das nações 850. 

O Brasil, historicamente, se orienta pelo Direito Internacional e pela observância 

da legalidade na ordem internacional  com adoção de soluções pacíficas de 

controvérsias851. CASELLA considera como legado relevante que deveria haver maior 

cuidado em preservá-lo, pelo seu conteúdo específico – a igualdade jurídica dos estados, 

como critério e não a força das armas -, pois nada pode substituir esse critério, senão a 

força das armas , e como conteúdo moral, o que possibilitaria ao Estado brasileiro maior 

força para se fazer ouvir com maior repercussão na comunidade international852. 

Sobre os valores que orientam a política externa brasileira que estão diretamente 

relacionados à mudança quanto ao entendimento sobre o princípio da igualdade jurídica, 

CELSO LAFER aponta o Brasil como um Estado que tem na paz o valor ordenador dos 

demais valores da vida internacional, e nela vê o elemento básico para a promoção de 

nosso objetivo: o desenvolvimento . A paz e o desenvolvimento, portanto, constitui o tema 

fundamental da política externa brasileira. É preciso que haja paz para haver 

                                                           
850 CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do Direito Internacional Pós-moderno. São Paulo: Quartier Latin, 

2008, p. 959. A tradição que se deve evitar tem várias facetas e se exprimiria na proliferação dos casuísmos 

e exceções – as relações internacionais estão longe de serem uma ciência exata, sendo antes regidas pelas 

relações de força e de interesses que de princípios – as exceções e a multiplicação destas tornam menos 

claros os enunciados dos princípios e mais difíceis de clara aplicação das regras. Há a necessidade de se 

estudar e conhecer o Direito Internacional e de se assegurarem as suas interpretações e aplicação 

consistentes , p. 1063.  
851 Discorrendo sobre cada um dos princípios das relações internacionais do Brasil enumerados no artigo 4º 

da Constituição, os autores apontam que os princípios sintetizam o conjunto de valores prezados pelo 

ordenamento jurídico brasileiro no campo das relações internacionais. Sem prejuízo de outros princípios não 

enumerados no artigo 4  da Constituição veiculam noções fundamentais do direito internacional brasileiro . 

BARROSO, Luís Roberto; TIBURCIO, Carmen. Direito constitucional internacional. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2013 
852 CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do Direito Internacional Pós-moderno. São Paulo: Quartier Latin, 

2008, p. 1010. 
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desenvolvimento e somente o desenvolvimento é capaz de eliminar a exclusão e garantir a 

paz853. 

Para CASELLA, desta maneira, para a política externa brasileira retomar o 

engajamento explícito pelo princípio da igualdade jurídica e pela ênfase ao Direito 

Internacional, algumas lacunas conceituais e lapsos técnicos precisam ser sanados . O 

Brasil deve ser o exemplo, por meio da vigência e da aplicação do Direito Internacional na 

ordem interna854. Exemplos gritantes do que se deve evitar, a serem levados em conta 

pelo Brasil é a negação da tradição brasileira de ênfase na igualdade jurídica dos Estados , 

mediante a pretensão extemporânea e descabida ao assento permanente no Conselho de 

Segurança da Organização das Nações Unidas855. Apesar da retórica apresentada pelo 

Itamaraty, a demanda do Brasil por um assento permanente no Conselho de Segurança é 

incompatível com o princípio da igualdade nos termos defendidos por RUI BARBOSA na 

Conferência da Paz da Haia de 1907. 

Portanto, conclui CASELLA, que a construção do futuro do Direito Internacional 

deverá ser um esforço coletivo no qual participam todos os que estão em desconformidade 

com as misérias e a mesquinhez do presente.  A especificidade da pós-modernidade estará 

no destaque que se associam a essas normas do sistema: à dimensão da regulação 

internacional do uso da força, agregando os valores positivos em relação aos povos e aos 

                                                           
853 Sobre o desenvolvimento como objetivo da política externa brasileira e sua relação com a igualdade de 

Estados nos desafios da paz, artigo de CELSO LAFER, no qual observa que a consolidação pacífica do 

espaço nacional liberou o país para fazer do desenvolvimento o tema básico da política externa brasileira no 

correr do século XX. Estes dados de inserção geográfica e de experiência histórica do Brasil, que se deram no 

eixo das relações da relativa igualdade entre os estados, são relevantes na discussão dos atuais dilemas e 

desafios da política exterior do país. Estes tÊm como um dos seus componentes fundamentais as 

transformações ora em curso no plano mundial, e que configuram a maneira pela qual opera o eixo da 

assimetria ou seja o do nosso relacionamento com estados e sociedades dos quais nos separam . LAFER, 

Celso. Brasil: Dilemas e Desafios. Revista Estudos Avançados, vol. 14, n. 38, São Paulo, janeiro-abril de 

2000, p. 260-267.  
854 CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do Direito Internacional Pós-moderno. Obra citada, 2008, p. 

1095. Conclui o item II, no sentido que lamentáveis enganos cometidos, em nome de recorrências 

ideológicas terceiro-mundistas, tanto conceitual quanto operacionalmente obsoletas, consideráveis perdas, 

mensuradas em históricas oportunidades, nos causaram e continuarão acarretar, até que se dê mais clara de 

rumos, na boa tradiação e na que se deve evitar .  
855 CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do Direito Internacional Pós-Moderno. São Paulo: Quartier 

Latin, 2008, p. 1063-1064. Dentre outros exemplos do que se deve evitar, segundo o autor, destacam-se: (I) 

– a não aceitação da cláusula facultativa de jurisdição obrigatória, conforme regulada pelo art. 36, parágrafos 

2º a 5º, do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, tanto mais por ter sido este dispositivo resultante de 

proposta brasileira, que se deveu a iniciativa de Raul FERNANDES; (II) – a dificilmente defensável 

revogação  de norma decorrente de tratado por meio de lei ou mesmo de ato administrativo interno 

superveniente: o que configura erro técnico – modalidade írrita e descabida de alteração de compromissos 

internacionais, mediante alteração da lei interna ou, ainda mais surpreendente, mediante ato administrativo, 

com efeito legal todavia mais restrito, afetando a vigência e aplicação de tratado na ordem interna .   
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indivíduos, ao respeito à diversidade cultural e à dimensão humanista , um programa de 

longo alcance.   

 

 

4.3 – LIVRES E IGUAIS: A IGUALDADE NA ERA DA UNIVERSALIDADE DOS 

DIREITOS HUMANOS856 

  

 

A ascensão do indivíduo como sujeito pleno do Direito Internacional 

contemporâneo tem impacto relevante no entendimento sobe o princípio da igualdade 

jurídica. Para CASELLA é o indivíduo como sujeito do Direito Internacional é a mais 

considerável transformação em relação conceito clássico e estático das relações 

estritamente interestatais 857.  

Para FERRAJOLI, no novo ordenamento, são de fato sujeitos de Direito 

Internacional não somente os Estados, mas também os indivíduos e os povos : os 

primeiros como titulares, como confrontos de seus próprios Estados, dos direitos humanos 

a eles conferidos pela Declaração de 1948 e pelos Pactos de 1966  os segundos, enquanto 

titulares do direito de autodeterminação, reconhecido pelo artigo 1  dos Pactos . No plano 

teórico, o recurso de um cidadão contra o próprio Estado, perante jurisdição internacional, 

teria sido impensável antes da Carta da ONU, segundo o autor858.  

Da ideia inicial de ação afirmativa no direito interno, o novo entendimento sobre o 

princípio da igualdade no Direito Internacional, também deve expressado por um 

conjunto de políticas públicas ou privadas de caráter compulsório, facultativo ou 

voluntário, concebidas com vistas ao combate à discriminação diversa , bem como para 

                                                           
856 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 1ª ed., 3ª tiragem, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 

473.  
857 Para CASELLA, a emergência do ser humano como sujeito de direito internacional pós-moderno é a 

mais considerável transformação em relação ao conceito clássico e estático das relações estritamente estatais. 

A passagem das relações estatais diretas à institucionalização destas, por meio de interpostas pessoas , as 

organizações internacionais representam avanço considerável rumo à institucionalização do direito 

internacional , CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do Direito Internacional Pós-Moderno.São Paulo: 

Quartier Latin, 2008, p. 1352.  
858 FERRAJOLI, Luigi. A Soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado nacional. São Paulo: 

Martins Fontes, 2002, p. 45. 
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corrigir os efeitos presentes das discriminações praticadas no passado859, tendo por 

objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais860. 

Anterior à criação da Organização das Nações Unidas, o Instituto de Direito 

Internacional, em sessão de 12 de outubro de 1929, adota uma Declaração Internacional 

dos Direitos do Homem que apresenta a igualdade como direito fundamental do ser 

humano.  A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem de 1948861, no 

mesmo sentido, prevê nas primeiras linhas do Preâmbulo que todos os homens nascem 

livres e iguais em dignidades e direitos. No artigo II que todas as pessoas são iguais 

perante a lei têm os direitos e deveres consagrados sem distinção de raça, língua, crença ou 

qualquer outra distinção. 

O direito de igualdade perante a lei é expressamente reconhecido no Pacto de São 

José da Costa Rica, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969 reafirma que 

todas as pessoas são iguais perante a lei e, por conseguinte, têm direito, sem discriminação, 

a igual proteção da lei862. Para a Corte Interamericana de Direitos Humanos o direito à 

igualdade e não discriminação, acolhidos no Pacto de São José da Costa Rica, tem 

fundamento direto na unidade da natureza do indivíduo e é inseparável de sua dignidade 

essencial, frente à qual é intolerável toda situação que considere determinado grupo 

superior diferente ou separado, o que leva a privilegiá-lo no tratamento. Considera que é 

inadmissível criar diferenças de tratamento entre os indivíduos que não correspondam à 

                                                           
859 Conceito inspirado na definição de ações afirmativas de Joaquim Barbosa. In. GOMES, Joaquim B. 

Barbosa; SILVA, Fernanda Duarte Lopes Lucas da. As ações afirmativas e os processos de formação da 

igualdade efetiva. Seminário Internacional – As Minorias e o Direito, Série Cadernos do CEJ, n. 24, Brasília, 

2009. Também do mesmo autor. Ação afirmativa & princípio constitucional da igualdade: o direito como 

instrumento de transformação social: a experiência dos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.  
860 WALZER, Michael. Esferas da Justiça. Esferas da Justiça: uma defesa do pluralismo e da igualdade. 

Tradução Jussara Simões e Revisão técnica e da tradução de Cícero Romão Dias Araújo. São Paulo: Martins 

Fontes, 2003.   
861 Resolução XXX, Ata final, aprovada na IX Conferência Internacional Americana, em Bogotá, em abril de 

1948. O Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 1.1, amplia o sentido das vedações às distinções. Os 

Estados-partes na Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a 

garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação 

alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, 

origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social.    
862 O Pacto de São José da Costa Rica foi concluído e assinado em São José em 22 de novembro de 1969. O 

Brasil aderiu ao Pacto em 25 de setembro de 1992, promulgado pelo Decreto n. 678, de 6 de novembro de 

1992. A entrada em vigor internacional ocorreu em 18 de julho de 1978. In. BRASIL. Legislação de direito 

internacional, 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 438.   
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sua única e idêntica natureza. E, em função do reconhecimento da igualdade perante a lei, 

proíbe-se todo tratamento discriminatório863.  

Além disso, a Corte considera o direito à igualdade como um princípio do jus 

cogens, ou seja, norma imperativa do Direito Internacional, aplicável a todo Estado. Para a 

Corte, o princípio da igualdade possui um caráter fundamental para a salvaguarda dos 

direitos humanos, tanto no Direito Internacional como no interno, é um princípio de direito 

imperativo. Os Estados têm a obrigação de não introduzir em seu ordenamento jurídico 

qualquer regulamentação discriminatória, de eliminar as regulamentações e as práticas de 

caráter discriminatório. Devem os Estados estabelecer normas e outras medidas que 

reconheçam e assegurem a efetiva igualdade diante da lei de todas as pessoas864. 

Há um vínculo indissolúvel entre a obrigação de respeitar e garantir os direitos 

humanos e o princípio da igualdade. Os Estados estão obrigados a respeitar e garantir o 

pleno e livre exercício dos direitos e liberdades sem nenhuma discriminação. O 

descumprimento pelo Estado, mediante qualquer tratamento discriminatório, da obrigação 

geral de respeitar e garantir os direitos humanos, pode gerar a responsabilidade 

internacional do Estado violador865. A igualdade, a universalidade e o caráter natural dos 

direitos ganharam expressão política direta pela primeira vez na Declaração de 

Independência dos Estados Unidos de 1776 e na Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789. 

No entanto, adverte COMPARATO, que a reinvenção política da democracia foi a 

fórmula encontrada pela burguesia para extinguir os antigos privilégios dos dois principais 

grupos do antigo regime – o clero e a nobreza – e tornar o governo responsável perante a 

classe burguesa. De qualquer modo, não deixa de ser um feito notável da primeira geração 

dos direitos humanos e da legitimidade democrática. Os contornos atuais do Estado 

Moderno, por sua vez caracterizam-se pela valorização do indivíduo866 e pela conquista 

dos direitos individuais no plano internacional. Manifesta-se em três setores: o direito 

                                                           
863 CIDH (Corte Interamericana de Direitos Humanos). Condição jurídica e direitos humanos da criança.  

Opinião Consultiva 17/02, de 28.08.2002, Série A n. 17, parágrafo 45; Proposta de modificação da 

Constituição Política da Costa Rica relacionada à naturalização OC-4/84, de 19.01.1984, Série A n. 4, 

parágrafo 55; e Condição Jurídica e direitos dos trabalhadores migrantes indocumentados. OC 18/03, de 

17.09.2003, Série A n. 18, parágrafo 87.    
864 CIDH. Caso Yatama vs. Nicarágua, sentença de 23.06.2005, Série C n. 127, parágrafo 185.   
865 CIDH. Condição Jurídica e Direitos dos trabalhadores migrantes indocumentados. OC 18/03 de 

17.09.2003, Série A, n. 18, parágrafo 85; 95; 96, e 106.  
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humanitário, a luta contra a escravidão e a regulação dos direitos do trabalhador 

assalariado867  

O indivíduo é consagrado à categoria de sujeito de Direito Internacional Público, 

com fundamento na Carta da Organização das Nações Unidas em 1945, os pactos de 

direitos civis e políticos, de direitos econômicos, sociais e culturais, bem como as 

convenções estabelecidas para garantir a proteção de direitos específicos, bem como dos 

Sistemas Regionais de Proteção aos Direitos Humanos. 

A Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, nesse ensejo, foi a forma 

jurídica encontrada pela comunidade internacional de eleger os direitos essenciais para a 

preservação da dignidade do ser humano. Em sua real dimensão, esse documento deve ser 

visto como um libelo contra toda e qualquer forma de totalitarismo868. O sistema 

internacional de proteção dos direitos humanos está dividido em dois grandes níveis, o 

global, cuja competência está a cargo da Organização das Nações Unidas e os chamados 

sistema regionais, que se compreendem a partir do componente geográfico-espacial869.  

A proteção de direitos humanos nas Américas, por sua vez, é formada 

essencialmente por quatro importantes diplomas normativos: a Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do Homem, a Carta da Organização dos Estados Americanos (OEA), a 

Convenção Americana de Direitos Humanos e o Protocolo de San Salvador, relativo aos 

direitos sociais e econômicos870.  Um dos órgãos da Convenção Americana de Direitos 

Humanos é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma instituição judicial 

autônoma e especializada, não sendo um órgão da OEA, mas da Convenção Americana de 

Direitos Humanos, segundo previsão do artigo 33 da Convenção. A Corte tem a função de 

aplicação, de observação dos julgamentos e da condenação dos Estados-membros 

violadores das regras que compõem a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. A 

                                                                                                                                                                                
866 ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Introdução de Celso Lafer. Tradução de Roberto Raposo. Rio 

de Janeiro: Forense Universitária, Salamandra Editorial. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 

1981. 
867 COMPARADO, Fábio Konder. Afirmação histórica dos Direitos Humanos. 7ª ed. São Paulo: São Paulo, 

2011, p. 67.  
868 ALMEIDA, Guilherme de Assis de. ALMEIDA, Guilherme de Assis. PERRONE-MOISÉS, Claudia 

(coord.). Direito Internacional dos Direitos Humanos: instrumentos básicos. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 

2.  
869 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional. 12ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p. 305.  
870 RAMOS, André de Carvalho. Processo Internacional de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 

185.  
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Corte tem jurisdição internacional sobre os Estados membros do Pacto de São José da 

Costa Rica, como o Brasil871. 

CANÇADO TRINDADE afirma que em meados do século XX reconheceu-se a 

necessidade da reconstrução do Direito Internacional com atenção aos direitos do ser 

humano, do que deu eloquente testemunho a adoção da Declaração Universal de 1948, 

seguida, ao longo de cinco décadas, por mais de 70 tratados de proteção hoje vigentes nos 

planos global e regional. E como denominador comum do direito universal da humanidade 

tem sido a atenção especial às condições de vida da população, em especial os grupos 

vulneráveis necessitados de proteção especial. O que resulta o reconhecimento universal da 

necessidade de situar os seres humanos de modo definitivo no centro de todo o processo de 

desenvolvimento das normas de proteção dos direitos humanos872.  

A reconstrução humanista do Direito Internacional em busca de um novo jus 

gentium constituiu um imperativo. A renovação corrente do ordenamento jurídico 

internacional, sobre bases humanas, vem tomando por fundamento conceitual cânones 

inteiramente distintos dos do ordenamento meramente interestatal, como o são os da 

realização de valores comuns superiores, da titularidade de direitos do próprio ser humano, 

da garantia coletiva de sua realização, e do caráter objetivo das obrigações de proteção873. 

Com efeito, continua o Juiz da Corte Internacional de Justiça, os grandes desafios 

de nossos tempos – a proteção do ser humano e do meio ambiente, o desarmamento, a 

erradicação da pobreza crônica e das discriminações, a superação das disparidades 

alarmantes entre os países e dentro deles, e a busca do desenvolvimento humano – têm 

incitado à revitalização dos próprios fundamentos e princípios do direito internacional 

contemporâneo, tendendo a fazer a abstração de soluções jurisdicionais e espaciais 

(territoriais) clássicas e deslocando muitas vezes a ênfase para a noção de solidariedade874. 

                                                           
871 MENEZES, Wagner. Tribunais Internacionais: Jurisdição e Competência. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 

190.  
872 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Memorial por um novo Jus Gentium, o Direito Internacional da 

Humanidade. In. MENEZES, Wagner (coordenador). Boletim da Sociedade Brasileira de Direito 

Internacional. v. 1 – Agosto/Dezembro. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013. Também do mesmo autor: 

Os rumos do Direito Internacional contemporâneo: de um jus inter gentes a um novo jus gentium no século 

XXI (2001). In. O direito internacional em um mundo em transformação (Ensaios, 1976-2001). Rio de 

Janeiro: Renovar, 2002A proteção internacional dos direitos humanos e o Brasil. 2ª ed. Brasília: Ed. 

Universidade de Brasília, 2000.  
873 TRINDADE, Obra citada, 2002, p. 1076.  
874 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Memorial por um novo Jus Gentium, o Direito Internacional da 

Humanidade – Discurso proferido pelo Autor na sessão solene da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, 

por ocasião da outorga da medalha de Honra ao Mérito Pontes de Miranda , realizada no Rio de Janeiro, em 



242 

 

  

Um dos fundamentos do indivíduo como titular de personalidade jurídica no 

âmbito internacional é o acesso aos tribunais regionais de direitos humanos, uma 

possibilidade que está à disposição da pessoa humana. A personalidade internacional do 

ser humano deve ser admitida como uma realidade, buscando adequar os mecanismos que 

conduzam a sociedade internacional a uma desejável harmonia e espírito solidário.  

Por fim, para André de Carvalho RAMOS, o direito à igualdade gera o dever de 

proteção do Estado de promover a igualdade , para que as desigualdades de fato entre os 

indivíduos sejam superadas por meio da igualdade social, representada pela busca da 

igualdade material, com distribuição adequada dos bens em toda sociedade875.  

 

 

4.4 – FUNDAMENTO CONTEMPORÂNEO DA IGUALDADE NO PLURALISMO: 

RAWLS, WALZER E AMARTYA SEN876 

 

  

 Ao afirmar que a sociedade internacional é injusta, aborda-se a questão da justiça 

distributiva, no sentido de que as coisas ou os bens não foram fistribuídos entre os 

membros de uma sociedade de uma maneira igualitária. Pode-se apontar que, de uma 

maneira geral, que a questão central da justiça social abrange a formulação de exigências 

concorrentes que incidem na divisão dos bens na sociedade em condições de escassez. É o 

problema da desigualdade877.   

 Nesse sentido, RAWLS advoga a ideia de que é necessário recorrer aos princípios 

para escolher entre as várias estruturas que determinam a divisão dos bens e um acordo 

                                                                                                                                                                                

25 de maio de 2004. In. MENEZES, Wagner (coordenador). Boletim da Sociedade Brasileira de Direito 

Internacional. v. 1 – Agosto/Dezembro. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013, p. 9.  
875 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 475-477. 

 
876 Apesar da diversidade e das especificidades de cada autor, não procura apontá-las no trabalho, ressalta-se 

apenas, sem a pretensão de esgotar o assunto, a ideia de igualdade percebidas pelos três autores como 

fundamento para a proposta de igualdade solidária.   
877 FARIAS, José Fernando de Castro. Ética, Política e Direito.  Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2004. Na 

acepção de ALF ROSS, justiça é a ideia específica do direito. Está refletida em maior ou menor grau de 

clareza ou distorção em todas as leis positivas e é a medida de sua correção . ROSS, Alf. Direito e Justiça. 

Tradução e notas Edson Bini; Prefácio do Prof. Alaôr Caffé Alves e Revisão Técnica Alysson Leandro 

Mascaro. Bauru, SP: EDIPRO, 2003, p. 313.  
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para a distribuição mais adequada. A justiça determina a satisfação das legítimas 

pretensões em relação à distribuição dos bens em uma sociedade 878.  

 Assim, para compreender o debate em torno da questão da igualdade na sociedade 

internacional, é relevante examinar brevemente algumas concepções que estabelecem a 

justiça distributiva como o elemento central. A justiça distributiva está presente no campo 

do liberalismo igualitário, paralelamente à justiça social, sofrendo influência da tradição 

kantiana. Ainda, tem grande expressão em RAWLS e DWORKIN, além de AMARTYA 

SEN. Apesar de os três abraçarem um liberalismo igualitário, há diferenças na maneira que 

os três compreendem o conceito de igualdade. RAWLS sugere uma concepção de 

igualdade democrática879, DWORKIN defende a ideia de igualdade de recursos 880 e 

AMARTYA SEM sustenta noções de funcionamentos  e capacidade  881.  

 Em relação a WALZER, ele faz uma crítica conservadora a RAWLS, pois em 

Teoria da Justiça, o princípio da diferença, na verdade, preocupa-se com a dimensão da 

igualdade. RAWLS afirma que diferenças na sociedade são possíveis, desde que 

beneficiem o segmento menos favorecido da sociedade. Em relação à sociedade 

internacional, tanto WALZER como RAWLS possuem abordagens pluralistas sobre a ética 

internacional. Ambas as abordagens, de diferentes maneiras, qualificam o pluralismo 

                                                           
878 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Tradução Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 

114.  
879 RAWLS defede uma concepção de igualdade democrática, na qual as situações de desigualdades não 

podem ser justificadas mediante a invocação das noções de eficiência e de mérito. Busca combinar as 

liberdades básicas com o princípio da igualdade equitativa de oportunidades e com o princípio da diferença . 

RAWLS propõe dois princípios de justiça: 1) cada pessoa deve ter um direito igual ao mais vasto sistema 

total de liberdades básicas iguais que seja compatível com um sistema semelhante de liberdade para todos  e  

2) as desigualdades sociais e econômicas devem ser distribuídas de forma a que, simultaneamente 

proporcionem a maior expectativa de benefício aos menos favorecidos e estejam ligadas a funções abertas a 

todos em posição de igualdade equitativa de oportunidades . Já o princípio da diferença pretende ser mais 

amplo que o princípio da igualdade equitativa de oportunidades, pois expressa um sistema de reciprocidade, 

de vantagem mútua, em que os mais beneficiados reconhecem, quando veem o problema numa perspectiva 

de cooperação social, sem o qual ninguém pode gozar de uma vida satisfatória . Em FARIAS, José Fernando 

de Castro. Ética, Política e Direito.  Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2004, p. 1148-150 e RAWLS, John. 

Uma Teoria da Justiça. Tradução Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 96-99.  
880 Sem entrar em detalhes, DWORKIN sustenta que alguma forma de igualdade substantiva total entre os 

indivíduos é uma básica exigência de justiça social, mas faz distinções entre igualdade de bem-estar  e 

igualdade de recursos , argumentando que só podemos explicar a igualdade como um ideal político e social 

como uma igualdade de recursos , e não como uma igualdade de bem-estar . FARIAS, José Fernando de 

Castro. Ética, Política e Direito.  Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2004, p. 165. Também DWORKIN, 

Ronald. Levando os Direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 

2010. 
881 FARIAS, José Fernando de Castro. Ética, Política e Direito.  Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2004, p. 

133-135. Tanto RAWLS quanto DWORKIN e AMARTYA SEN procuram arcituar a liberdade com a 

igualdade e argumentam que, para respeitar a capacidade das pessoas de perseguirem os seus próprios fins, é 

preciso assegurar alguns pré-requisitos mínimos de uma vida digna , p. 134.  
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internacional com base nas diferenças culturais refletidas nos variados sistemas de 

comunidades políticas882. 

 Em O Direito dos Povos , pode-se afirmar que RAWLS transpõe sua proposta de 

uma sociedade pluralista e democrática do plano interno para a sociedade dos povos, tendo 

como base a justiça como equidade883. As desigualdades de riqueza e de poder devem ser 

deliberadas por todos os povos numa sociedade razoavelmente justa, daí a relevância da 

razão pública de povos liberais que debatem suas mútuas relações884.  

 Sobre os princípios constituem o Direito dos Povos, pode-se pensar, inicialmente, 

que elaborá-los apenas para sociedades democráticas liberais resultaria na adoção de certos 

princípios de igualdade entre os povos. Vale ressaltar que apesar de esses princípios 

comportarem condições de abrie espaço para várias formas de associações e federações 

cooperativas, eles não poderão instituir um Estado Mundial, nessa interpretação de KANT 

em Paz Perpétua885. 

 Algumas organizações, como a ONU, podem ter a autoridade de expressar para a 

sociedade de povos bem-ordenados a sua condenação de instituições nacionais injustas em 

outros países e esclarecer casos de violações dos direitos humanos 886. Sobre a 

Organização das Nações Unidas, RAWLS deixa claro que é natural contemplar a 

                                                           
882ROTH, Brad R. Sovereign Equality and Moral Disagreement: premises of a pluralist International Legal 

Order. New York: Oxford University Press, 2011, p. 98.  
883 RAWLS, John. Justiça como equidade: uma reformulação. Organizador por Erin Kelly. Tradução de 

Claudia Berliner e revisão técnica e da tradução Álvaro de Vita. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  Para 

responder quem são os menos favorecidos, RAWLS considera os bens primários  como as coisas 

necessárias e exigidas por pessoas vistas não apenas como seres humanos, independentemente de qualquer 

concepção normativa, mas à luz da concepção política que as define como cidadãos que são membros 

plenamente cooperativos da sociedade. Esses bens são coisas de que os cidadãos precisam como pessoas 

livres e iguais numa vida plena; não são coisas que seria simplesmente racional querer ou desejar, preferir ou 

até mesmo implorar. Fazemos uso da concepção política, e não de uma doutrina moral abrangente, para 

definir essas necessidades e exigências . RAWLS, por conseguinte, distingue cinco tipos desses bens, entre 

eles os direitos e liberdades básicos e renda e riqueza, entendidas como meios polivalentes geralmente 

necessários para atingir uma ampla gama de objetivos, sejam eles quais forem, p. 81-83.  
884 RAWLS, John. O Direito dos Povos: seguido de a ideia de razão pública revista . Tradução de Luíz 

Carlos Borges. Revisão técnica Sérgio Sérvulo da Cunha. São Paulo: Martins Fontes, 2004, prefácio de 

Sérgio Sérvulo da Cunha, p. II. Enquanto Uma teoria da justiça tinha um ponto de partida explícito na 

ideia de contrato social, tal como representada por Locke, Rousseau e Kant, o propósito de O Direito dos 

Povos é seguir a diretiva adotada por Kant em A Paz Perpétua, assim como reconhecer a ideia de federação 

pacífica , p. III-XV.     
885 RAWLS, John. O Direito dos Povos, obra citada, 2004, p. 46. Para RALWS, ao pensar que um governo 

mundial – com o que me refiro a um regime político unificado, com poderes jurídicos normalmente exercidos 

por governos centrais – seria um despotismo global ou, então, governaria um império frágil, dilacerado pela 

guerra civil frequente, quando várias regiões e povos tentassem conquistar liberdade e autonomia políticas .  
886 RAWLS, John. O Direito dos Povos, obra citada, 2004, p. 47. Prossegue no sentido de que em casos 

graves, podem tentar corrigi-los por meio de sanções econômicas ou mesmo intervenção militar. O alcance 

desses poderes abrange todos os povos e chega aos seus negócios nacionais .  
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sociedade mundial composta por federações, unidas e instituições, como a ONU, capazes 

de falar por todas as sociedades do mundo887. 

 Em analogia ao processo de Uma teoria da Justiça888, RAWLS aponta os 

princípios tradicionais de justiça entre povos livres e democráticos: 1) os povos são livres 

e independentes, e a sua liberdade e independência devem ser respeitadas por outros 

povos ; 2) os povos devem observar tratados e compromissos ; 3) os povos são iguais e 

são partes em acordos que os obrigam ; 4) os povos sujeitam-se ao dever de não-

intervenção ; 5) os povos têm o direito de autodefesa, mas nenhum direito de instigar a 

guerra por outras razões que não a autodefesa ; 6) os povos devem honrar os direitos 

humanos ; 7) os povos devem observar certas restrições especificadas na conduta da 

guerra ; e, 8) os povos têm o dever de assistir a outros povos vivendo sob condições 

desfavoráveis que os impeçam de ter um regime político e social justo ou decente 889. 

 Nos comentários aos princípios, RAWLS afirma que o principal é que os povos 

bem-ordenados livres e independentes estão prontos a reconhecer certos princípios básicos 

de justiça política como governando a sua conduta . Sobre outros princípios para 

regulamentar e formar as associações de povos e os padrões de justiça para o comércio e 

outras instituições cooperativas, serão incluídos dispositivos para assistência mútua entre 

povos em tempos de fome e seca e assegurar que, em todas as sociedades liberais (e 

decentes) razoáveis, as necessidades básicas dos povos sejam cumpridas890.  

 Ainda sobre a ideia de igualdade, RAWLS afirma que a igualdade é válida entre 

indivíduos ou coletivos razoáveis ou decentes e racionais de vários tipos quando a relação 

de igualdade entre eles é adequada para o caso em questão891. Portanto, no Direito dos 

                                                           
887 RAWLS, John. O Direito dos Povos, obra citada, 2004, p. 92.  
888 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2008.  
889 RAWLS, John. O Direito dos Povos, obra citada, 2004, p. 47-48. RAWLS comenta que esta formulação 

de princípios é, com certeza, incompleta. Outros princípios precisam ser acrescentados, e os princípios 

relacionados exigem muita explicação e interpretação. Alguns são supérfluos em uma sociedade de povos 

bem-ordenados, como o sétimo – que diz respeito à conduta de guerra – e o sexto, que diz respeito aos 

direitos humanos .  
890 RAWLS, John. O Direito dos Povos, obra citada, 2004, p. 49, RAWLS acrescenta que os direitos básicos 

se referem aos que devem ser satisfeitos para que os cidadãos estejam em posição de usufruir os direitos, 

liberdades e oportunidades de sua sociedade. Essas necessidades incluem meios econômicos, assim como 

direitos e liberdades institucionais (nota de rodapé 47).   
891 RAWLS, John. O Direito dos Povos, obra citada, 2004, p. 90-91. Sobre a igualdade, prossegue o autor 

claramente supus que os representantes dos povos devem estar situados igualmente, embora as ideias de 

justiça das sociedades não-liberais decentes que representam permitam desigualdades básicas entre os seus 

membros. (Por exemplo, alguns membros podem não ter o que chamo igual liberdade de consciência ). Não 

há, porém nenhuma incompatibilidade: um povo que afirma sinceramente uma ideia não-liberal de justiça 

ainda pode pensar razoavelmente que a sua sociedade deve ser tratada igualmente em um Direito dos Povos 
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Povos, os povos iguais, ou os seus representantes, são partes iguais 892. Além disso, para 

o Direito dos Povos, o direito à guerra em defesa é legítimo, mas não, como na descrição 

tradicional de soberania, direito à guerra na busca racional dos interesses racionais de um 

Estado . Os povos bem ordenados não iniciam guerra, apenas guerreiam quando 

acreditam sincera e razoavelmente que a sua segurança é seriamente ameaçada pelas 

políticas expansivas de Estados fora da lei 893.  

 WALZER, também numa abordagem pluralista da ética internacional, procura unir 

os direitos humanos aos direitos dos Estados para defender que a integridade territorial e a 

soberania política podem ser defendidas da mesma maneira que a vida individual e a 

liberdade894. Assim como RAWLS, WALZER elabora os limites éticos para a condução do 

conflito tendo por base o apelo aos direitos humanos895.  

 A respeito dos princípios compartilhados pelos Estados membros da sociedade 

internacional, denominado paradigma legalista, WALZER afirma que: 1) existe uma 

sociedade internacional de Estados soberanos ; 2) Esta sociedade internacional possui 

uma lei que estabelece os direitos de seus membros – acima de tudo, os direitos de 

integridade territorial e de soberania política ; 3) qualquer uso de força ou ameaça 

iminente de força a um Estado contra a soberania política de outro Estado constitui 

agressão e ato criminoso  4) a agressão justifica dois tipos de resposta violenta: uma 

guerra de autodefesa pela vítima e uma guerra de reforço da lei feita pela vítima e qualquer 

outro membro da sociedade internacional  5) nada além da agressão pode justificar uma 

guerra  6) assim que o Estado agressor for militarmente repelido, também poderá ser 

punido . Em nome dos direitos humanos, cabe a violação parcial, segundo WALZER896. 

 Em sua abordagem ética sobre os conflitos, alguns aspectos devem ser 

considerados. O primeiro se refere a melhor abordagem da filosofia moral no engajamento 

em uma conversa dialética com os códigos morais que informam nossas obrigações e 

condutas. O segundo é o projeto de reconciliar o compromisso com os direitos universais 

                                                                                                                                                                                

razoavelmente justo. Embora a igualdade plena possa estar ausente em uma sociedade, a igualdade pode ser 

razoavelmente proposta ao fazer reivindicações diante de outras sociedades .  
892 RAWLS, John. O Direito dos Povos, obra citada, 2004, p. 92.  
893 RAWLS, John. O Direito dos Povos, obra citada, 2004, p. 119.  
894 WALZER, Michael. Guerras Justas e Injustas: uma argumentação moral com exemplos históricos. São 

Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 53-54.  
895 GRIFFITHS, Martin. Cinquenta grandes estrategistas das Relações Internacionais. Tradução Vânia de 

Castro. São Paulo: Ed. Contexto, 2011, Michal Walzer , p. 239-247.  
896 WALZER, Michael. Just and unjust wars: a moral argument with historical illustrations. 2nd edition. New 

York, Basic Books, 1992, p. 61-62.  
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com base nos princípios abstratos do que significa ser um ser humano comprometido com 

determinados direitos e bens sociais que variam em culturas. Nesse sentido, WALZER é 

um comunitário liberal 897. Em Esferas da Justiça , como discutido no primeiro capítulo, 

defende a igualdade complexa, uma noção de justiça distributiva fundamentada em regras 

de distribuição de bens sociais898.  

 No que se refere aos conflitos que possam surgir na implementação do princípio da 

igualdade, vale trazer aqui algumas considerações elementares sobre a perspectiva de 

AMARTYA SEN, Em Desigualdade Reexaminada. A percepção do autor é que, para 

combater os conflitos relacionados à desigualdade social, é necessário compreender como 

os arranjos sociais são formados, confrontando a igualdade com dois tipos distintos de 

diversidade: a heterogeneidade básica dos seres humanos e a multiplicidade de variáveis 

relativamente às quais a igualdade pode ser avaliada899. Para responder a pergunta sobre a 

igualdade em relação a quê , estabelece-se uma ligação com a diversidade humana e a 

relevância da formulação de políticas públicas nos domínios social e econômico900. 

 AMARTYA SEN observa que a teoria de justiça de RAWLS avança em relação ao 

utilitarismo, contudo, questiona que a noção de bens primários  de RAWLS seria 

problemática para se medir determinados tipos de desigualdades, por exemplo, aquelas que 

dizem respeito aos deficientes físicos901. Nesse sentindo, aproximando-se da inquietação 

                                                           
897 GRIFFITHS, Martin. Cinquenta grandes estrategistas das Relações Internacionais. Tradução Vânia de 

Castro. São Paulo: Ed. Contexto, 2011, Michal Walzer , p. 243.  
898 WALZER, Michael. Esferas da Justiça: uma defesa do pluralismo e da igualdade. Tradução Jussara 

Simões e Revisão técnica e da tradução de Cícero Romão Dias Araújo. São Paulo: Martins Fontes, 2003. No 

livro mais recente Thick and thin: moral argument at human and abroad. Notre Dame, Ind: University of 

Notre Dame Press, 2006. WALZER argumenta que termos morais como verdade  e justiça  possuem 

significados que podem ser compreendidos por meio das considerações de grosso  (local) e fino  

(universal). O contexto e o propósito do argumento decidem qual o termo moral apropriado. GRIFFITHS, 

Martin. Obra citada, 2011, p. 244. 
899 SEN, Amartya. Desigualdade reexaminada. Tradução e apresentação de Ricardo Doninelli Mendes. Rio 

de Janeiro: Editora Record, 2012. Na concepção de um pluralismo das ideias, o autor menciona que as 

exigências da igualdade podem assumir várias formas, e uma certa dose de pluralidade de considerações é 

inescapável na avaliação da própria igualdade basal , p. 204.  
900 ABREU, Cesaltina. Amartya Sen. Reexaminando a desigualdade. Revista Angolana de Sociologia, n. 10, 

2012, p. 205-208. Na perspectiva de Amartya Sen, não é possível deixar de reconhecer as assimetrias do 

mundo social que levam à formação distorcida de expectativas. É também necessário ter em atenção a 

impossibilidade de responsabilizar as pessoas pelas suas escolhas individuais, especialmente aquelas que 

apresentam incapacidades físicas ou mentais, ou carências resultantes da destituição social – uma vez que tal 

responsabilização pressuporia a completa disponibilidade e acessibilidade universal de conhecimento e 

habilidade das pessoas em reconhecer e escolher alternativas, o que não acontece em nenhuma sociedade , p. 

208.  
901 Como posso medir a desigualdade de uma pessoa que detém uma boa cesta de bens primários, mas é cega, 

e tem oportunidades mais restritas para alcançar seus objetivos  SEN procura mostrar que não é 

propriamente a penúria a responsável pela miséria e a fome, mas justamente a incapacidade de certos grupos 
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presente no conceito de igualdade de recursos  de DWORKIN, por sua vez, AMARTYA 

SEN defende o raciocínio segundo o qual, em alguns casos, é necessário a adoção de 

critérios mais complexos, propondo as noções de funcionamentos e capacidades902. Se o 

objetivo é concentrar-se na oportunidade real de o indivíduo promover seus objetivos, 

então será preciso levar em conta não apenas os bens primários que as pessoas possuem , 

como também as características mais expressivas que regulam a conversão de bens 

primários na capacidade de a pessoa promover seus objetivos903. 

 

 

4.5 – O PRINCÍPIO DA IGUALDADE E ACESSO À JUSTIÇA NO DIREITO 

INTERNACIONAL PÚBLICO 

 

 

 O acesso à justiça é de difícil definição, contudo serve para determinas duas 

finalidades básicas do sistema jurídico: o primeiro, a maneira pelo qual os sujeitos podem 

reivindicar seus direitos e resolver seus litígios no sistema que, primeiro deve ser realmente 

acessível para todos; no segundo, o acesso deve produzir resultados que sejam socialmente 

justos. Assim, a premissa básica do acesso, o modo pelo qual os direitos se tornam 

efetivos , é a da justiça social904.  

                                                                                                                                                                                

de adquirir bens . FARIAS, José Fernando de Castro. Ética, Política e Direito.  Rio de Janeiro: Ed. Lumen 

Juris, 2004, p. 174. 
902 A avaliação do bem-estar de uma pessoa depende de uma apreciação dos funcionamentos que são 

elementos constitutivos do seu estado, being. Já a noção de capacidade  refere-se às várias combinações de 

funcionamentos (estados e ações) que uma pessoa pode realizar. A capacidade é, portanto, um conjunto de 

vetores de funcionamentos, refletindo a liberdade da pessoa para levar um tipo de vida ou outro, que reflete, 

no espaço de funcionamentos, a liberdade da pessoa para escolher dentre as vidas possíveis. Assim, o bem 

estar de uma pessoa deve ser inteiramente dependente da natureza do seu estado, quer dizer, dos 

funcionamentos realizados , SEN, Amartya. Desigualdade Reexaminada. Tradução e apresentação de 

Ricardo Doninelli Mendes. Rio de Janeiro: Editora Record, 2012, 79-80. Também as considerações de 

FARIAS, José Fernando de Castro. Ética, Política e Direito.  Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2004, p. 174-

175.  
903 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000, p. 94-95.  
904 CAPPELLETTI, Mauro; CARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução e revisão de Ellen Gracie 

Northfleet. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988, p. 3-5. Sobre a evolução do conceito teórico de 

acesso à justiça, o autor afirma que o acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito 

fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário que 

pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos . Essa é a percepção de acesso à justiça que se 

demonstra nos próximos itens.  
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No Direito Internacional, de natureza descentralizado, a questão é grande um 

desafio para tornar o sistema mais efetivo905. Para a Organização das Nações Unidas, 

significa que as leis e os remédios devem ser justos, equitativos e sensíveis às necessidades 

dos pobres e dos marginalizados e, também, às dificuldades que as populações vulneráveis 

têm em compreender e fazer valer os seus direitos perante as instituições criadas para 

administrar a lei906.  

Nesse contexto, a existência de normas que estabelecem tratamentos desiguais, 

como as vantagens para os Estados de menor desenvolvimento no comércio internacional e 

aos Estados sem litoral, não fere o princípio da igualdade, na medida em que certos 

tratamentos privilegiados são licitamente consentidos, por meio das resoluções da ONU ou 

até por meio de tratados, o princípio da igualdade resta intacto. A diferenciação deve ser 

proporcional ao fim que se procura tutelar907.  

 

 

4.5.1 - O Princípio da Igualdade Vantajosa e as Transformações Institucionais nas Nações 

Unidas 

 

As transformações econômicas, sociais e culturais das últimas décadas demonstram 

a relevância do Direito Internacional em todas as áreas, sem uma distinção muito clara 

entre o local e o global, o interno e o internacional. A intensificação das interações globais 

fez surgir o processo contra os efeitos perversos da globalização908, como o tratamento 

vantajoso para se efetivar a igualdade. 

                                                           
905 MENEZES, Wagner. Tribunais Internacionais: Jurisdição e competência. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 35. 

Para o autor, no caso do Direito Internacional, o tema ainda é lacunoso, um desafio necessário à efetividade 

do sistema, realidade que se explica, em parte, em razão dos pressupostos teóricos em que foi instituído o 

sistema normativo internacional e, por conseguinte, em razão de um sistema jurídico descentralizado e 

aberto, cenário que foi aliado à má vontade e à hipocrisia dos Estados, que preferem ignorar o debate sobre a 

disponibilização de mecanismos de acesso à justiça no plano internacional porque, na maioria das vezes, 

interessa-lhes ou é conveniente .   
906 ANNAN, Kofi. Secretary-General of the United Nations, em <www.undp.org/governance> e 

<www.globalrights.org>, acesso em outubro de 2014.  
907 MELLO, Celso Antonio Bandeira. Princípio da isonomia: desequiparações proibidas e permitidas. Revista 

Trimestral de Direito Público, n. 1, 1993, p. 79. 
908 ARNAUD, Jean-André. O Direito entre Modernidade e Globalização: Lições de Filosofia do Direito e do 

Estados. Tradução de Patrice Charles Wuillaume. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. Para ARNAUD, diversas 

tipologias surgem, das quais uma das mais heurísticas distingue o fenômeno do globalismo localizado , o de 

localismo localizado , o cosmopolitismo e a herança comum da humanidade . Essa tipologia tem a 

vantagem de mostrar com bastante clareza a dialética inelutável que acarreta a globalização entre o global e o 

local , p. 26 e 27.   



250 

 

  

 

4.5.1.1 – A igualdade vantajosa na Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o 

Desenvolvimento 

 

 Nesse diapasão, retomando a doutrina dos poderes implícitos das Organizações 

Internacionais, como é adotada pela ONU, é relevante mencionar que a doutrina tem sido 

amplamente utilizada em campos de atuação diversos, para adequar a organização às novas 

realidades surgidas no ambiente internacional. Destaca-se a criação de órgãos não previstos 

originalmente pela Carta909, como na Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o 

Desenvolvimento910. 

Para CANÇADO TRINDADE, o velho mito de que os organismos do gênero só 

poderiam ser criados por tratados devidamente ratificados cai por terra 911 pelo 

aparecimento de instituições criadas por resoluções da Assembleia Geral, adotada muitas 

vezes por unanimidade ou com poucas abstenções912.  

 Nos anos de 1960, com a ampliação do número de Estados no sistema 

internacional, ocasionado pelo processo de descolonização na África e na Ásia, o tema do 

desenvolvimento foi ampliado nas discussões dos principais fóruns multilaterais913. Nesse 

contexto, ao longo da história do sistema multilateral do comércio, ocorreram algumas 

tentativas para se criar acordos preferenciais para os Estados em desenvolvimento. A mais 

importante foi o pedido por ocasião da UNCTAD, criada pela Resolução 1995 da XIX 

Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas realizada em Genebra, em 1964914. Em 30 

de dezembro de 1964 a resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas estabeleceu a 

                                                           
909 SOHN, L. B. The Development of the Charter of the United Nations: the present state. International Law 

Association. The present state of International Law – 1873-1973. Deventer: Kluwer, 1973, p. 58. Também 

em CLARK, Grenville; SOHN, Louis B. La Paz por el derecho mundial. Barcelona: Bosch, 1961.  
910 Do inglês, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). A partir de 30 de 

dezembro de 1964, torna-se órgão permanente da ONU, com sede em Genebra. 
911 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direito das Organizações Internacionais. 5ª ed., revista, 

atualizada e ampliada. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 2012, p. 17.  
912 CASTAÑEDA, Jorge. Valeur juridique des résolutions des Nations Unies. Recueil des Cours de 

l Académie de Droit International de la Haye, vol. 129, 1970-I, p. 255 e seguintes.    
913 Como o Relatório Prebish, a Declaração do G-77 e a Ata final da UNCTAD, informações em COUTO, 

Joaquim Miguel. O pensando desenvolvimentista de Raúl Prebish. Revista Economia e Sociedade, vol. 16, n, 

1, Campinas, abril de 2007 e Recalling Unctad I, 2004.  
914 É relevante mencionar que à margem da I UNCTAD, em 1964, é criado o Grupo dos 77 entre os países 

em desenvolvimento interessados em coordenar posições em organismos multilaterais. O G-77 irá obter, no 

GATT, a inclusão de uma Parte IV no texto do Acordo Geral, relativa a comércio e desenvolvimento . 

GARCIA, Eugênio Vargas. Cronologia das Relações Internacionais, 2ª ed., revista, ampliada e atualizada. 

Rio de Janeiro: Contraponto; Brasília, DF: FUNAG, 2005, p. 191.  
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UNCTAD como um dos seus órgãos permanentes. Na sua resolução, a Assembleia 

manifestou a opinião de que o comércio internacional é um instrumento importante para o 

desenvolvimento econômico e percebeu um desejo generalizado entre os países em 

desenvolvimento para uma organização de comércio global compreensiva com suas 

demandas915.  

O objetivo principal da UNCTAD é aumentar as oportunidades de comércio, de 

investimento e de progresso dos países em desenvolvimento, para enfrentar os desafios da 

globalização e integrar-se na economia mundial em condições equitativas. No que se refere 

ao comércio internacional propriamente dito, a UNCTAD fornece ajuda aos países em 

desenvolvimento para que possam aproveitar os efeitos positivos da globalização e procura 

fomentar a diversificação dos Estados de menor desenvolvimento que dependam dos 

produtos básicos. A UNCTAD procura promover a integração do comércio, do meio 

ambiente e do desenvolvimento, e, nesse campo promove a integração do comércio, o meio 

ambiente e o desenvolvimento e, nesse campo, analisa questões relacionadas com o direito 

e as políticas da concorrência e ajuda os países a formular políticas e leis e a criar 

instituições para que possam competir em condições de igualdade com os outros Estados 

mais desenvolvidos916. 

O princípio da igualdade de Estados, no plano econômico, dadas as consideráveis 

diferenças de fato existentes, acarreta tratar igualmente os desiguais, e se traduz como 

princípio de igualdade relativa ou da desigualdade compensatória917. A ideia de igualdade 

vantajosa encontra expressão na UNCTAD, primeiro porque foi uma demanda dos países 

em desenvolvimento na Assembleia Geral das Nações Unidas, depois, porque procura no 

sistema multilateral de comércio, vantagens especificadas para os países de menor 

desenvolvimento para que possam ter tratamento que compense a desigualdade econômica.   

A ideia central da UNCTAD é tratar de forma diferenciada os Estados 

desenvolvidos e os em desenvolvimento. Os Estados pobres têm direitos preferenciais para 

                                                           
915 OSMAÑCZYK, Edmund Jan. Encyclopedia of the United Nations and International Agreements. 

Philadelphia: Taylor and Francis, 1985, p. 824, verbete UNCTAD.  
916 Informação da página oficial da UNCTAD, acesso em dezembro de 2014.  
917 CASELLA, Paulo Borba. Direito Internacional Pós-Moderno. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 905, 

nota de rodapé 2513, no capítulo XII, direito e relações internacionais: coexistência pacífica? O autor 

considera que o princípio da igualdade entre estados se manifesta igualmente no plano diplomático (em 

relação a tratados e nas questões de honra, nas relações entre estados), no plano econômico, mas terá, 

igualmente, sua aplicação, no plano jurídico. Enquanto princípio político, independentemente de qualquer 

ordenação jurídica da sociedade internacional, desempenha papel de base no quadro desta, normalmente 

qualificada de interestatal, e às vezes considerada anárquica , p. 904-905.  
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o comércio e algumas derrogações.  Na segunda UNCTAD, em Nova Delhi, em 1968, é 

concebido o Sistema Generalizado de Preferências (SGP), com base no princípio da não-

reciprocidade, o tratamento diferencial e favorável aos Estados em desenvolvimento. O 

funcionamento do Sistema Geral de Preferências tem como base a lógica cepalina, 

preconizada pelo economista argentino Raul PREBISCH, de substituição de importações 

para melhorar os termos de troca e a industrialização promovida pelo Estado918. 

O SGP foi assim idealizado para que mercadorias de países em desenvolvimento 

pudessem ter um acesso privilegiado aos mercados dos países desenvolvidos, em bases não 

recíprocas, superando-se, dessa forma, o problema da deterioração dos termos de troca e 

facilitando o avanço dos países beneficiados nas etapas do processo de desenvolvimento. 

Entre as características do Sistema Geral de Preferências, está o tratamento unilateral e 

não-recíproco, no sentido de que os outorgantes concedem o tratamento tarifário 

preferencial, sem obter o mesmo tratamento em contrapartida919.  

O SGP prevê que os países desenvolvidos possam conceder voluntariamente as 

preferências tarifárias aos países em desenvolvimento. Apesar de ser uma exceção à 

cláusula da reciprocidade, não ferem a cláusula da nação mais favorecida920. Na década de 

1970, na Rodada Tóquio, foram aprovados alguns programas no marco do SGP, como o 

Acordo Quadro sobre o tratamento especial e diferenciado, reciprocidade e maior 

                                                           
918 MENEZES, Wagner. Derecho Internacional en América Latina. Brasília, DF: FUNAG, 2010, p. 164-165. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) no es una organización internacional, 

pero un subórgano de las Naciones Unidas. Es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones 

Unidas encargadas de promover el desarrollo económico y social de regiones del mundo, vinculada al 

Consejo Económico y Social con la finalidad de actuar especificamente em América Latina e en el Caribe. 

Fue establecida por la Resolución 106 (VI), editada el 25 de febrero de 1948. Sus funciones son: mantener e 

incentivar las relaciones económicas de los países de América Latina; promover estudios sobre la evolución 

económica y tecnológica de esos países; promover la investigación; estudiar y buscar soluciones para los 

problemas económicos de América Latina; promover la difusión de informaciones económicas, técnicas y 

estadísticas, que juzgar necesarias; volver sus actividades para la solución de problemas económicos y 

cooperar para la formulación de normas dirigidas a promover el desarrollo económico regional. La Cepal 

funciona como un centro de estudios para una región, que colabora con los Estados miembros y diversas 

instituciones locales, nacionales, internacionales en el análisis del proceso de desarrollo, prestando 

servicios de asistencia técnica, capacitación e información. La Cepal tuvo papel fundamental en la 

formulación del pensamento latino-americano, sendo responsable por el desarrollo de un pensamiento 

económico o económico dirigido a los problemas regionales y basado en la realidad de los países de 

América Latina . 
919 UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, GSP – Generalized System of 

Preferences, disponível, <http://unctad.org/en/Pages/DITC/GSP/Generalized-System-of-Preferences.aspx>, 

acesso em dezembro de 2014. Em 2004, o Brasil sedia a XI Conferência Geral da UNCTAD, que adota os 

documentos intitulados Consenso de São Paulo  e Espírito de São Paulo, abordando os vínculos entre 

comércio e negociações globais e desenvolvimento, In. GARCIA, Eugênio Vargas. Cronologia das Relações 

Internacionais, 2ª ed., revista, ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: Contraponto; Brasília, DF: Fundação 

Alexandre de Gusmão (FUNAG), 2005, p. 283 
920 AMARAL JÚJNIOR, Alberto. A solução de controvérsias na OMC. São Paulo: Atlas, 2008, p. 121-122.  
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participação dos países em desenvolvimento, que estabelece a cláusula de habilitação, 

considerada como o principal instrumento de comércio internacional, relacionada à 

promoção de tratamento igualitário para os países em desenvolvimento921.  

CELSO LAFER denomina as transformações como a ideia-força de um Direito 

Internacional do Desenvolvimento e a criação da UNCTAD, uma vez que o SGP é 

concebido como um instrumento para superar problemas de acesso a mercados por meio de 

um tratamento especial e diferenciado dado aos países em desenvolvimento, concebidas 

para lidar com as desigualdades e com as falhas de mercado922.  

 

4.5.1.2 – A promoção da Igualdade pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento  

 

Em relação ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), ele 

foi estabelecido em 22 de novembro de 1965, por meio da Resolução 2029 da XX 

Assembleia Geral, junto à administração central da ONU. O PNUD insere-se em relevante 

transformação que possibilita ampliar a participação dos Estados em programas de 

desenvolvimento923. O PNUD tem como objetivo unificar as operações de ajuda ao 

desenvolvimento para racionalizar os programas multilaterais de pré-investimentos. Cuida-

se de um programa de assistência técnica que objetiva oferecer condições para que os 

verdadeiros investimentos para o desenvolvimento sejam realizados 924.  

O PNUD é considerado a rede de desenvolvimento global das Nações Unidas, por 

meio de parcerias em todas as instâncias para ajudar na construção de nações que possam 

                                                           
921 OYEJIDE, T. Ademola. Special and differential treatment. In HOEKMAN, Bernard; MATTOO, Aaditya; 

ENGLISH, Philip (ed.). Development, trad, and the WTO: A handbook. Washington: World Bank, 2002, p. 

504-508.  
922 LAFER, Celso. Comércio, Desarmamento, Direitos Humanos: reflexões sobre uma experiência 

diplomática. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 29-30.  
923 Resolução 2029 (XX) – Consolidation of the Special Fund and the Expanded Programme of Technical 

Assistance in a United Nations Development Programme. A Assembleia Geral da ONU considera que o 

programa de assistência é especialmente desenvolvido para implementar e dar suporte aos esforços nacionais 

dos países em desenvolvimento para resolver o mais importante problema que é o subdesenvolvimento 

econômico, inclusive o subdesenvolvimento industrial, p. 20, General Assembly – Twntieth Session.  
924 Colocado sob a autoridade do ECOSOC e da Assembleia Geral, o PNUD é dirigido por um Conselho 

Administrativo composto por Estados em via de desenvolvimento e Estados industrializados. À frente do 

PNUD está um Diretor Auxiliado pelo Secretário-Geral da ONU e por um Escritório Consultivo composto 

por representantes dos organismos especializados das Nações Unidas e do Banco Mundial. O PNUD não 

executa seus programas de assistência técnica. O PNUD financia e avalia os projetos que são executados por 

terceiros. CARREAU, Dominique. JUILLARD, Patrick. Droit International économique. 4ª Ed. Paris: 

Dalloz, 2010. 
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resistir a crises, sustentando e conduzindo um crescimento capaz de melhorar a qualidade 

de vida para todos .925 É do PNUD que advém o conceito de Desenvolvimento Humano, 

introduzido universalmente em 1990, a partir do pressuposto de que para aferir o avanço na 

qualidade de vida de uma população é preciso ir além do viés puramente econômico e 

considerar três dimensões básicas: renda, saúde e educação. O conceito é a base do Índice 

de Desenvolvimento Humano e do Relatório de Desenvolvimento Humano publicado 

anualmente pelo PNUD926.  

Os índices fornecidos pelo PNUD são indicadores mais precisos para medir a 

desigualdade entre os Estados e servem para promover políticas públicas para o 

desenvolvimento. Por meio de parcerias técnicas e de cooperação entre o PNUD, o 

governo, o setor privado e a sociedade civil, logra-se contribuir para o combate à pobreza e 

a desigualdade, o fortalecimento da governança democrática, a promoção do crescimento 

econômico e o desenvolvimento sustentável927. 

Nesse contexto, o PNUD representa um novo modelo de cooperação e de 

solidariedade no Direito Internacional Público contemporâneo, pois não se se circunscreve 

exclusivamente às regras de mercado, mas é um mecanismo que amplia as possibilidades 

do desenvolvimento autônomo e sustentável, com a inclusão de temas e programas que 

tivessem como beneficiários últimos as populações diretamente abrangidas928.  

 

 

                                                           
925 Na página oficial do PNUD no Brasil, <pnud.org.br>, sobre o PNUD, há informação de que ele está 

presente em mais de 170 países e territórios. O PNUD oferece uma perspectiva global aliada à visão local 

do desenvolvimento humano para contribuir com o empoderamento de vidas e com a construção de nações 

mais fortes e resilientes , acesso em julho de 2014. No marco dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 

o PNUD trabalha mundialmente para ajudar e coordenar os esforços de cada país no alcance desses objetivos, 

focando-se em governança democrática, redução da pobreza, prevenção de crises e recuperação, energia e 

meio ambiente (desenvolvimento sustentável), HIV/Aids.    
926926 Informação obtida em <pnud.org.br>, sobre o PNUD, acesso em agosto de 2014, dentre os temas 

incluídos na discussão do PNUD, estão a promoção da igualdade de gênero e as ações afirmativas, que 

representam no âmbito do Direito Internacional Público, medidas para garantir a igualdade real.  
927 No caso brasileiro, para além das atividades vinculadas à gestão de projetos, a atuação do PNUD no país 

compreende atividades de advocacy, assessoria política ou para formulação de políticas públicas (policy 

advise) e assistência técnica. Para tanto, o PNUD coloca à disposição do Brasil sua rede global presente em 

mais de 170 países e territórios, suas plataformas de conhecimento e troca de informações e suas ferramentas, 

metodologias e instrumentos de gestão e produção de inovações, bem como empresta sua neutralidade no 

papel de facilitador de diálogos, construção de consensos e aproximação de visões diferentes em prol de 

objetivos comuns , informação disponível em www.pnud.org.br/nossosprojetos.aspx>, acesso em agosto de 

2014.  
928 CELLI JÚNIOR, Umberto. Teoria Geral da Integração: em busca de um modelo alternativo, p. 36. In. 

MERCADANTE, Araminta de Azevedo; ARAÚJO, Leandro Rocha; CELLI JÚNIOR, Umberto. Blocos 

Econômicos e Integração na América Latina, África e Ásia. Curitiba: Juruá Editora, 2012.  
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4.5.2 – Acesso à justiça no mecanismo de solução de controvérsias da Organização 

Mundial do Comércio 

 

 No que se refere ao sistema multilateral do comércio, percebe-se ao longo da 

trajetória histórica várias tentativas de acordos preferenciais e diferenciados para os países 

em desenvolvimento para promover a igualdade compensatória ou igualdade vantajosa, 

sendo que as iniciativas da UNCTAD foram a mais importantes e ainda atuantes929. 

Antes de discutir a nova percepção sobre o princípio da igualdade na Organização 

Mundial do Comércio, é importante retomar a perspectiva sistêmica do Direito 

Internacional, para situá-la como uma parte do todo no sistema jurídico internacional. O 

trabalho toma como referência a crítica aos chamados regimes autocontidos no Direito 

Internacional, uma vez que a OMC busca sua legitimidade e origem no Direito 

Internacional Público930.  

Nesse contexto, PAWELYN, considera o direito da OMC como uma parte do 

Direito Internacional Público, num universo de ilhas interconectadas931. As regras da 

OMC representam importante vetor de desenvolvimento e evolução do Direito 

Internacional como um todo932 e do princípio da igualdade entre Estados, em especial, pois 

além de fortalecer a coerência do sistema jurídico internacional, há regras especiais que 

garantem o tratamento diferenciado.  

 Assim, desde a criação da Organização Mundial do Comércio, há um envolvimento 

de quase a totalidade dos países em desenvolvimento que representam a maioria dos 

membros atuais que defendem a necessidade de tratamento especial e diferenciado que 

                                                           
929 BARRAL, Welber. Solução de Controvérsias na OMC. In. KLOR, Adriana Dreyzin; KEGEL, Patrícia 

Luíza; PIMENTEL, Luis Otávio; BARRAL, Welber. Solução de controvérsias: OMC, União Europeia e 

Mercosul. Rio de Janeiro: Konrad-Adenauer-Stifung, 2004, p. 11-68.  
930 CAPUCIO, Camilla. Implementação das Decisões do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC e 

mecanismos de efetivação no Direito brasileiro. Tese de Doutorado, área de concentração Direito 

Internacional e Comparado, Faculdade de Direito da USP, São Paulo, 2014, p. 45-47.  
931 PAUWELYN, Joost. Conflict of Norms in Public International Law: how WTO relates to other rules of 

International Law. New York: Cambridge Universtity Press, 2003, p. 25. Também do mesmo autor, Bridging 

Fragmentation and Unity: International Law as a universe of Interconneceted Island. Michigan Journal of 

International Law, vol. 25, 3004-2005, p. 903-916.  
932 LAMY, Pascal. The place of the WTO and its Law in the INternational Legal Order. European Journal of 

International Law, vol. 17, n. 5, 2006, p. 970.  
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possa atender às dificuldades do crescimento econômico. São regras especiais para garantia 

do tratamento igualitário933.  

 Na trajetória histórica, nota-se que os Estados em desenvolvimento 

tradicionalmente não receberam uma atenção particular no GATT, pois as regras se 

orientavam pelo princípio da reciprocidade para todos os Estados, ou seja, a ideia de 

igualdade no GATT era dar o mesmo tratamento para todos os Estados. A transformação 

começou a ocorrer em 1955 com a modificação do artigo XVIII do GATT, que permitiu 

as restrições quantitativas relacionadas a problemas de balanço de pagamentos para 

preservar o nível de reservas necessário à execução de programas de desenvolvimento 934.  

Nesse sentido, um dos corolários do princípio da igualdade entre Estados é o 

princípio da não-discriminação. Um Estado não pode recusar a certos Estados os direitos e 

vantagens que concede a outros Estados, expresso pelo princípio da nação mais favorecida, 

comum em acordos comerciais multilaterais. No GATT (Acordo Geral de Tarifas e 

Comércio), por exemplo, cada Estado assumia reservar tratamento similar para todos os 

Estados com os quais entra em relações comerciais. O tratamento igual defendido pelo 

GATT levaria a consequências danosas para Estados que são diferentes economicamente. 

Assim, a partir de uma nova leitura do princípio da igualdade, nas relações entre países 

industrializados e países em vias de desenvolvimento, há uma dualidade de tratamento, o 

princípio da não-discriminação é afastado. A UNCTAD estabelece desde 1968 um sistema 

generalizado de preferências. 

As regras especiais para os países denominados de menor desenvolvimento, no 

Entendimento relativo às normas e procedimentos sobre solução de controvérsias (ESC)935, 

são as que preveem que durante as consultas os Membros deverão dar atenção especial aos 

problemas e interesses específicos dos países em desenvolvimento. Nas questões que 

envolvam interesses de países em desenvolvimentos, os Membros deverão receber atenção 

especial no que tange às medidas que tenham sido objeto da solução de controvérsias. Há 

                                                           
933 Não é objetivo do trabalho discutir o mecanismo de solução de controvérsias da OMC em sua exaustão, 

mas apenas demonstrar que no comércio internacional também se vislumbra um tratamento diferenciado para 

garantir a igualdade dos Estados no Direito Internacional Público.  
934 AMARAL JÚNIOR, Alberto do. A solução de Controvérsias na OMC. São Paulo: Atlas, 2008, p. 121, em 

especial a seção 2.7.6.2 – As disposições sobre o tratamento especial e diferenciado , p. 121-125. Também 

do mesmo autor, A reforma do sistema de solução de controvérsias na OMC e os países em desenvolvimento. 

São Paulo: Aduaneiras, 2006, p. 104-105.  
935 Anexo 2 do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio, conclusão e assinatura em 

Marraqueche em 12 de abril de 1994. Aprovação no Brasil pelo Decreto Legislativo n. 30, de 15 de 
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também a previsão que na solução de controvérsias deverá ser levado em consideração não 

apenas o alcance comercial das medidas em discussão, mas também o impacto na 

economia dos países em desenvolvimento. Além disso, as partes reclamantes deverão 

exercer a devida moderação ao pleitear compensações ou solicitar autorização para 

suspensão da aplicação de concessões, contra países de menor desenvolvimento relativo936. 

Nesse diapasão, o artigo 12.10 do ESC prevê a extensão dos prazos relativos às 

consultas que envolvam medidas tomadas por alguns países em desenvolvimento, no 

sentido de que o painel deva proporcionar tempo suficiente para que o país em 

desenvolvimento prepare sua defesa937.  

Outra questão que é demandada pelos países em desenvolvimento é a dificuldade 

de manter profissionais especializados que possam defender seus interesses diante dos 

mecanismos de solução de controvérsias da OMC938. Para contornar essa dificuldade, há a 

previsão no ESC da garantia da presença de integrante de Estados em desenvolvimento no 

painel, além da assistência jurídica adicional imparcial do Secretário da OMC939. 

                                                                                                                                                                                

dezembro de 1994, ratificação em 21 de dezembro de 1994 e entrada em vigor em 1º de janeiro de 1995. 

Promulgado no Brasil pelo Decreto n. 1355, de 30.12.1994,  
936 ESC, art. 4.10; art. 21.2; art. 21.8; art. 24.1; art. 2.12 e art. 12.10. Para BARRAL, no entanto, essas regras 

são expressões de pouca eficácia para garantir tratamento processual diferenciado entre países com níveis 

de desenvolvimento distintos , BARRAL, Welber. Solução de Controvérsias na OMC. In. KLOR, Adriana 

Dreyzin; KEGEL, Patrícia Luíza; PIMENTEL, Luis Otávio; BARRAL, Welber. Solução de controvérsias: 

OMC, União Europeia e Mercosul. Rio de Janeiro: Konrad-Adenauer-Stifung, 2004, p. 26.  BARRAL 

também menciona sobre os interesses dos países em desenvolvimento, o caso CE-Bananas III, DS27, no qual 

Santa Lucia se fez representar por um advogado privado, o que suscitou a imediata oposição da 

Comunidade Europeia. O painel, entretanto, manteve o representante indicado, o que foi confirmado 

posteriormente pelo Órgão de Apelação, que observou que esse tipo de representação, escolhida pelo próprio 

governo (de um Membro) pode ser de particular significância – especialmente para Membros em 

desenvolvimento – para que participem integralmente nos procedimentos do sistema de solução de 

controvérsias , par. 12, p. 27-28.  
937 No caso EC – Bananas III, alguns países pertencentes à Asian, Caribbean and Pacific Countries (ACP), 

que participavam da controvérsia na qualidade de terceiras partes, alegaram, com base no artigo 12.10, que 

não tiveram tempo necessário para articular os argumentos que pretendiam expor. O painel, contudo, não 

concordou com a extensão do prazo e afirmou que o dispositivo se destina aos países em desenvolvimento 

que participam da disputa como demandados. No caso India – quantitative restrictions, a Índia requereu 

prazo adicional devido às mudanças que a recente troca de governo havia ocasionado. A pretensão foi 

atendida, mas o painel dilatou o prazo em dez dias para não criar desequilíbrio com os prazos previstos pelas 

demais regras do ESC , em AMARAL Júnior, Alberto (coord.). A reforma do sistema de solução de 

controvérsias da OMC e os países em desenvolvimento. São Paulo: Aduaneiras, 2006, p. 104-105. 
938 No que se refere à questão prevista no artigo 4.10 do ESC, AMARAL Jr. sublinha a sugestão do Haiti para 

que o procedimento de consultas leve em conta os interesses dos países de menor desenvolvimento relativo. 

Com o fito de reduzir os custos desta fase do procedimento, o Haiti sugeriu que em todos os contenciosos 

que envolvam países de menor desenvolvimento relativo, as consultas ocorram em sua respectiva capital , 

IN: AMARAL JÚNIOR, Alberto (coord.). Obra citada, 2006, p. 105. 
939 ESC, art. 8.10 e art. 27.2.  
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 Em razão disso, foi criado o Centro de Assessoria de Assuntos Legais em Assuntos 

da OMC, ACWL940, um centro consultivo, uma organização intergovernamental 

independente da OMC, destinada a fornecer consultoria e treinamento para os países em 

desenvolvimento e para os de menor desenvolvimento relativo. Com sede em Genebra, 

próximo à sede da Organização Mundial do Comércio, o ACWL presta assessoria jurídica 

aos países em desenvolvimento e aos países menos desenvolvidos sobre todas as questões 

legais relacionadas ao mecanismo de controvérsias da OMC941. 

O ACWL permite que os Estados em desenvolvimento e de menor 

desenvolvimento relativo possam compreender todos os seus direitos e obrigações 

decorrentes do direito da OMC. Assim, os Estados têm oportunidade igual para defender 

seus interesses na OMC num processo de resolução de controvérsias942. 

Muitas vezes, o princípio da igualdade de Estados no plano econômico, dadas as 

consideráveis diferenças de fato existentes, torna necessário o tratamento diferenciado para 

que o tratamento igualitário seja garantido, configurando a chamada igualdade solidária. O 

princípio se traduz no princípio de igualdade relativa ou desigualdade compensatória, 

como foram as cláusulas derrogatórias de prazos943, em favor dos países em vias de 

desenvolvimento, inscritos na Organização Mundial do Comércio944.  

O sistema de solução de controvérsias da OMC contém um paradoxo incômodo no 

que se refere à igualdade: de um lado ocorreu o aumento da igualdade formal no acesso ao 

                                                           
940 Advisory Centre on WTO Law. O ACWL dá assessoria jurídica gratuita e treinamento sobre as regras da 

OMC e fornece apoio na OMC nos processos de resolução de litígios com taxas de desconto. Estes serviços 

estão disponíveis para os países em desenvolvimento membros da ACWL (32 atualmente) e para os países 

menos desenvolvidos que são membros da OMC ou que estão em processo de adesão à OMC (42 

atualmente), informação obtida na página oficial da ACWL, <http://www.acwl.ch/e/index.html>, acesso em 

dezembro de 2014.  
941 No Relatório das Atividades de 2013, a ACWL informa que prestou ajuda em 8 casos, emitiu 215 

opiniões jurídicas, e 37 treinamentos, entre outras atividades. Em 2013, os membros registrados como em 

desenvolvimento eram 31e os de menor desenvolvimento relativo, 43, p. 2. In. Report on Operations, 2013. 

Disponível em <http://www.acwl.ch/e/documents/reports/Oper_2013.pdf>, acesso em dezembro de 2014.  
942 BORGHT, Kim van der. The Advisory Center on WTO Law: Advancing fairness and Equality. Journal of 

International Economic Law, Oxford University Press, n. 2, vol. 4, dezembro de 1999, p. 723-728. Também 

BOWN, Chad P.; McCULLOCH, Rachel. Developing countries, dispute settlement, and Advisory Centre on 

WTO Law. The Journal of International Trade & Economic Development. Vol. 19, n. 1, March 2010, p. 33-

63.   
943 O painel deve garantir aos países em desenvolvimento tempo bastante para apresentar sua reclamação. O 

painel concedeu à Índia prazo adicional de dez dias para apresentar sua argumentação, WT/DS90/AB/R. 

Índia-Restrições quantitativas, par. 5.10, citado por BARRAL, obra citada, p. 26.  
944 CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do Direito Internacional Pós-Moderno. São Paulo: Quartier 

Latin, 2008, p. 905, nota de rodapé 2513.   
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procedimento, mas, por outro lado, a desigualdade real foi ampliada945, dificultando a 

propositura de uma demanda para solução de controvérsias946.  

 

 

4.5.3 – O Direito ao desenvolvimento e à soberania sobre os recursos naturais  

 

O princípio da igualdade é a ponte que pode ligar o mundo desenvolvido ao mundo 

em desenvolvimento, pois permite acelerar o movimento para as condições de igualdade. 

Incentivar a solidariedade entre os Estados em um mundo que se balcaniza 947, pode 

desempenhar o papel de unificador dos povos, oferecendo uma assistência massiva e 

constante para os países subdesenvolvidos, como deve ser o principal objetivo da ONU. 

Não para realizar uma sociedade de iguais de fato, mas para obter o mínimo de igualdade 

de condições para se alcançar o desenvolvimento 948.  

Nesse contexto, a partir de flagrante constatação da desigualdade de fato entre os 

Estados surge um novo entendimento sobre o princípio da igualdade, mais criativo como 

                                                           
945 Apesar de constituírem um grupo heterogêneo, os países em desenvolvimento caracterizam-se pela 

debilidade econômica. Entre os fatores relacionados ao comércio internacional que agravam referida 

debilidade destacam-se: 1) pequena participação no comércio internacional: 124 países em desenvolvimento 

pertencentes à OMC possuíam, em 2005, 31% do comércio internacional, enquanto 23 países desenvolvidos 

detinham os 69% restantes; 2) restrita pauta exportadora: os países em desenvolvimento exportam limitada 

gama de produtos primário ou de pouco valor agregado; 3) dependência das preferências comerciais 

concedidas de acordo com o SGP que, por terem caráter voluntário, podem ser suprimidas a qualquer 

momento; e 4) dependência econômica em relação aos países desenvolvidos derivada de volumes 

insuficientes de poupança nacional e reserva de divisas , informações em AMARAL JÚNIOR, Alberto do. O 

sistema de controvérsias da OMC. São Paulo: Atlas, 2008, p. 124, nota de rodapé 226.  
946 Figuram entre os principais problemas enfrentados pelos países em desenvolvimento os elevados custos 

econômicos do litígio, o termo de reações adversas por parte dos países desenvolvidos, a falta de experiência 

e capacitação técnica, além da ineficária das regras sobre a execução das decisões. É necessário tanto o 

aprimoramento normativo para corrigir as debilidades que hoje existem quanto a criação de condições 

favoráveis para que os países em desenvolvimento tenham amplo acesso ao sistema de solução de 

controvérsias da OMC , obra citada, p. 125.  
947 O termo balcanização se refere a adesão de Estados na ONU depois da dissolução da antiga Iugoslávia, 

nos anos de 1990. Sobre o assunto, CASELLA aponta que depois do final das duas grandes vagas de 

descolonização, que se seguem às duas guerras mundiais, quando o assunto parecia encerrado, foram 

negociadas as duas Convençoes de Viena sobre sucessão de estados , que teve pouca aceitação que parecia 

apontar que se tratava de assunto datado. Logo depois, contudo, nova onda de descolonização foi encetada: 

nos anos 1990 ingressaram na ONU 26 novos estados membros, dos quais o Montenegro, em 2006, era o 

mais recente, até ocorrer o caso do Kosovo, em 2008. O que serve para mostrar que o tema, longe de ser 

mera curiosidade histórica, continua presente e suscita questões que não podem ser deixadas sem solução , p. 

119. Tanto Montenegro como Kosovo estão na região dos Bálcãs na Europa. CASELLA, Paulo Borba. 

Secessão no Direito Internacional e o Parecer Consultivo da Corte Internacional de Justiça sobre o Kosovo de 

22 de julho de 2010. Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional. Ano XVVIII, 

agosto/dezembro de 2013, n. 119-124, v. 1, p. 111-126.  
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uma consequência da instituição da sociedade internacional949. Do Direito Internacional 

Econômico surge a ideia de uma desigualdade compensatória. 

O Direito Internacional Econômico é o ramo do Direito Internacional Público que 

trata da propriedade e exploração dos recursos naturais; da produção e distribuição dos 

bens; das transações internacionais de aspecto econômico ou financeiro950 e tem alcançado 

cada vez mais importância nas Relações Internacionais951. O Direito Internacional 

econômico apresenta uma série de características próprias, dentre elas, a reinterpretação do 

princípio da igualdade, tendo em vista o tratamento especial reivindicado pelos países em 

desenvolvimento, principalmente no que se refere ao Direito de Assistência aos países em 

desenvolvimento; a soberania permanente sobre as riquezas e os recursos naturais para 

atenuar as injustiças econômicas internacionais; a reestruturação dos termos de troca, em 

suma, o Direito ao desenvolvimento952. 

Numa perspectiva histórica, TRUYOL y SERRA afirma que a classificação dos 

Estados em desenvolvidos, semi-desenvolvidos ou subdesenvolvidos é uma divisão 

recente, ocorrida depois da Revolução Industrial no Ocidente, e que por conta da 

diversidade dos regimes políticos e sociais, bem como a incorporação de grupamentos 

ideológicos e de civilizações diversos há uma grande dificuldade para o Direito 

Internacional aplicar o princípio da igualdade de Estados como postulado de justiça953.  

Ressalta-se que após a descolonização promovida pelas Nações Unidas, o 

paradigma do Estado soberano estendeu-se no mundo todo, e o antigo princípio vitoriano 

                                                                                                                                                                                
948 Non pous réaliser la société des égaux mais pour obtenir un minimum d’égalité de conditions », 

BOUTROS-GHALI, Boutros. Le principe d’égalité des Etats e les Organisations Internationales. Recueil 

des Cours de l Académie de Droit International de la Haye, 1960-II, vol. 100, p. 69-70. 
949 DUPUY, René-Jean. Communauté internationale et disparités de développement: cours général de droit 

international public. Recueil des Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol. 165, 1979-IV, 

p. 9-232.  
950 SCHWARZENBERGER, Georg. The principles and standards of international economic law. Recueil 

des Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol. 117, 1966-I, p. 1-98. 
951 MELLO, Celso D Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 1º Volume, 15ª edição, Rio de 

Janeiro: Renovar, 2004.Também do mesmo autor, Direito Internacional Econômico. Rio de Janeiro: 

Renovar, 1993.  
952 « Le constat de la flagrante inégalité de fait entre les Etats a fait naître une idée nouvelle, destinée à 

donner au principe d’égalité souveraine un contenu dynamique. C’est ainsi que l’inégalité compensatrice’, 

est devenue une notion du droit international économique ». MBAYE, Kéba. Article 2, paragraphe 1. 

« L Organisation est fondée sur le principe de l egalité souvera ne de tous ses Membres ». In. COT, Jean-

Pierre; PELLET, Alain. Le Charte des Nations Unies: commentaire article par article. Paris: Economica, 

1991, p. 90-96.  
953 TRUYOL y SERRA, Antonio. Genèse et structure de la société internationale. Recueil des Cours de 

l Académie de Droit International de la Haye, vol. 96, 1959-I, p. 597. O autor afirma que é uma tendência na 

sociedade internacional da década de 1960 a divisão em grupamentos ideológicos diversos e em civilizações 

distintas.  
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da igual soberania dos Estados, contido no artigo 2º da Carta, é hoje desmentido pela 

concreta desigualdade entre eles, fruto inevitável da prevalência da lei do mais forte, pela 

existência de soberanias limitadas, repartidas, dependentes, endividadas, diferenciadas954. 

Sobre a soberania os recursos naturais, pode-se afirmar que o princípio da 

igualdade está na origem da utilização dos recursos de forma equitativa955. Na Resolução 

1803 (XVII), aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas considerou que para a 

exploração, a gestão e a conservação dos recursos hídricos compartilhados por dois ou 

mais Estados, as medidas de nacionais devem levar em consideração o direito soberano de 

utilização equitativa dos recursos internacionais, em conformidade com o Direito 

Internacional956.   

Sobre o assunto, é notório que a divisão internacional do trabalho entre os Estados 

reserva aos países em desenvolvimento a função de fornecer as matérias-primas e, em 

alguns casos, mão de obra menos qualificada957, que não são pagas a um preço justo. O 

sistema representa um prêmio concedido aos países ricos pelos países mais pobres  958. O 

Direito ao desenvolvimento é corolário do princípio da igualdade e do direito soberano dos 

                                                           
954 FERRAJOLI, Luigi. A Soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado nacional. São Paulo: 

Martins Fontes, 2002, p. 45. 
955 TOLEDO, André de Paiva. TOLEDO, André de Paiva Toledo. Direito Internacional e Recursos 

Biológicos. Belo Horizonte: Editora D Plácido, 2015, p. 338.    
956 A Resolução 1803 ( VII), aprovada pela AGNU, no que diz sobre a soberania permanente sobre 

recursos e riquezas naturais como elemento básico do direito à livre determinação e formulasse 

recomendações, se fosse o caso, encaminhadas a reforçá-lo, e resolveu além disso que, ao estudar a fundo a 

questão da soberania permanente dos povos e das nações sobre sua riqueza e recursos naturais, se levassem 

devidamente em conta os direitos e os deveres dos Estados em virtude do Direito Internacional e a 

importância de formentar a cooperação internacional no desenvolvimento econômico dos países em via de 

desenvolvimento . MELLO, Celso D. de Albuquerque. Declarações de soberania sobre recursos 

permanentes e Carta de Direitos Econômicos , p. 285. In. MOREIRA, Adriano. BUGALLO, Alejandro  

MELLO, Celso D. de Albuquerque. Legado Político do Ocidente (o homem e o Estado). Prefácio de Alceu 

Amoroso Lima. Rio de Janeiro: Ed. Difel, 1978. As principais Resoluções aprovadas sobre o assunto foram 

3281 (XIX), 2158 (XXI), 1314 (XIII).  
957 FURTADO, Celso. Desenvolvimento e subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Contraponto Editora, 2009. 

Para o economista brasileiro, os países dependentes de exportação de produtos primários enfrentam crises por 

causa da queda do valor das exportações nas relações deteriorada dos termos de trocas realizadas no 

comércio internacional. A discussão sobre a tendência secular dos termos de troca no pós-guerra 

concentrou-se na relação assimétrica entre países desenvolvidos (centro) e os países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento (periferia). Esta discussão está usualmente associada à tese de PREBISCH e SINGER em 

que a relação comercial entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento é permeada por um dualismo de 

natureza estrutural. Isto é, a existência de diferenças estruturais entre estas economias produz um pdrão de 

relação comercial assimétrico, dada por um padrão de especialização internacional que resulta na 

deterioração secular dos termos de troca da periferia. Dentre os motivos apontados por SINGER para a 

deterioração, está a superioridade tecnológicas dos países desenvolvidos , RENNÓ, Ricardo de Almeida  

GREMAUD, Amaury Patrick; KANNEBLEY JÚNIOR, Sérgio. A tendência Secular dos Termos de Troca 

Brasileiros revisitada – 1850 a 2000, Anais do XXIX Encontro Nacional de Economia, ANPEC, 2001, p. 3, 

disponível em <www.anpec.org.br/encontro2001/artigos/200102286.pdf>, acesso em dezembro de 2014. 
958 MBAYE, Kéba. Obra citada, 1991, p. 93.  
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povos de dipor eles mesmos sobre suas riquezas e seus recursos naturais. O direito foi 

proclamado pelos Pactos Internacional de Direitos Humanos959 e representa significativo 

passos para a conquista do Terceiro Mundo um lugar mais confortável no mercado 

internacional de bens e serviços960.  

A noção de que o Direito Internacional representava os interesses das forças sociais 

dominantes nas relações internacionais é bastante conhecida961. A história comum de 

sujeição e de colonialismo geraram um processo contínuo de subdesenvolvimento e de 

marginalização nos países subdesenvolvidos. Nesse contexto, o Direito Internacional 

coexistiu com diferentes graus de autonomia para os Estados dominados. Na era da 

globalização, contudo, a realidade da dominação é um pouco menos direta, é mais discreta, 

complexa, num processo paulatino. O crescente número de leis internacionais, instituições 

e práticas podem corroer a independência dos países do terceiro mundo em favor de capital 

transnacional e os Estados poderosos962. 

                                                           
959 O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, sociais e culturais, concluído e assinado pela AGNU 

em 19 de dezembro de 1966, estatui no artigo 1 , parte 2, para a consecução de seus objetivos, todos os 

povos podem dispor livremente de suas riquezas e de seus recursos naturais, sem prejuízo das obrigações 

decorrentes da cooperação econômica internaiconal, baseado no princípio do proveito múto, e do Direito 

Internacional. Em caso algum, poderá um povo ser privado de seus próprios meios de subsistência . A Carta 

Africana de Direitos do Homem e dos Povos, adotada na 18ª Conferência de Chefes de Estados e de Governo 

dos Estados Africanos membros da Organização da Unidade Africana em 26 de junho de 1981, em Nairobi, 

no uênia, é aind amais explícita no artigo 21, ao proclamar que 1. Os povos têm a livre disposição das suas 

riquezas e dos seus recursos naturais. Este direito exerce-se no interesse exlusivo das populações. Em 

nenhum caso um povo pode ser privado deste direito; 2. Em caso de espoliação, o povo espoliado tem direito 

à legítima recuperação dos seus bens bem como a uma indenização adequada; 3. A livre disposição das 

riquezas e dos recursos naturais exerce-se sem prejuízo da obrigação de promover uma cooperação 

econômica internacional baseada no respeito mútuo, na troca equitativa e nos princípios do direito 

internacional; 4. Os Estados partes na presente Carta comprometem-se, tanto individual como coletivamente, 

a exercer o direito de livre disposição das suas riquezas e dos seus recursos naturais com vista a reforça a 

unidade e a solidariedade africanas .  
960 Em artigo para o BSBDI, GALINDO se refere à retomada do discurso terceiro-mundista no Direito 

Internacional, no sentido de que há uma crença de que o Direito Internacional pode melhorar a vida das 

pessoas, de maneira indistinta, deve se tornar um norte para os internationalistas contemporâneos, ainda que 

eles não adotem formalmente uma postura ligada ao Terceiro Mundo. Conclui no sentido de que se não for 

possível, então, que o terceiro mundo finalmente volte ao direito internacional, que ao menos o direito 

internacional, por medida de justiça, se volte, enfim, ao terceiro mundo.GALINDO, George Rodrigues 

Bandeira. A volta do Terceiro Mundo ao Direito Internacional. Boletim da Sociedade Brasileira de Direito 

Internacional. Ano XVVIII, agosto/dezembro de 2013, n. 119-124, v. 1, p. 46-68. Também sobre a retomada 

do terceiro mundo no Direito Internacional: ANGHIE, Antony; CHIMNI, Bhupinder; MICHELSON, Karin; 

OKAFOR, Obiora. The Third World and International Order: Law, Politics and Globalizations. Leiden: 

Martinus Nijhoff, 2003.     
961 MELLO, Celso. Direito Internacional Público na conjuntura atual. A política internacional e sua 

influência no desenvolvimento no Direito Internacional Público. Anuário Jurídico Interamericano. 

Washington DC: Secretaria Geral da OEA, Washington, 1981. 
962 « The ruling elite of the third world, on the other hand, has been unable and/or unwilling to devise, 

deploy, and sustain effective political and legal strategies to protect the interests of third world peoples », in 

CHIMINI, B. S. Third World Approaches to International Law: A Manifesto. International Community Law 

Review. Vol. 8, n. 1, p. 3-27, The Hague, 2006, p. 26.  
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Assim, a mudança quanto ao entendimento sobre o princípio da igualdade permite 

que os Estados possuam o Direito ao desenvolvimento, o que significa que devem ser 

colocados em uma posição em que podem se desenvolver. Como afirmou VIRALLY, o 

Direito Internacional ao desenvolvimento deve ser o ponto de partida do Direito 

Internacional contemporâneo, uma nova tendência. O resultado é o foco voltado 

essencialmente para a eficácia do desenvolvimento, que se espalha para todas as áreas do 

Direito Internacional963. É o que se observa, por exemplo, na Convenção das Nações 

Unidas para o Direito do Mar de 1982.  

 

 

4.5.4 - Novo Entendimento do Princípio da Igualdade no Direito do Mar 

 

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar964 apresenta algumas 

características marcantes no que se refere à mudança quanto ao entendimento sobre o 

princípio da igualdade entre Estados. Não é o objeto da tese discutir o Direito do Mar em 

sua extensão e importância, apenas trazer aqui mais alguns elementos que comprovam que 

no sistema das Nações Unidas, em sentido amplo, se aplica um novo entendimento sobre o 

princípio da igualdade que vem se consolidando desde o século passado.  

 A Convenção, atenta às demandas dos Estados geograficamente desfavorecidos e 

Estados sem litoral, procura conceder aos Estados, com bases equitativas, a apropriação 

dos recursos do mar. O tratamento diferenciado justifica-se porque o regime de liberdade 

absoluta dos mares beneficiava os Estados ricos965. 

                                                           
963 VIRALLY, Michel. Panorama du droit international contemporain : cours général de droit international 

public. Recueil des Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol.183, 1983-V, p. 9-382. 

Toute règle de droit est, en un certains sens, finalisée, puisque’elle a pour fonction d’orienter les 

comportements de ses destinataires dans un sens déterminé, mais cet aspect se marque d’une façon 

particulière dans le droit international du développement, du fait que celui-ci est conçu essentiellement 

comme un instrument de changement. Il en résulte une attention portée de façon remarquable sur les 

questions d’efficacité, mais aussi une tendance qui finit par s’étendre à tous les domaines du droit 

internacional », p. 320.  
964 Assinada a 10 de dezembro de 1982 em Montego Bay (Jamaica), a Convenção entrou em vigor 

internacionalmente a 16 de novembro de 1994. Foi aprovada no Congresso Nacional brasileiro pelo Decreto 

Legislativo n. 5, de 9 de novembro de 1987 e ratificada a 22 de dezembro de 1988, foi a Convenção 

promulgada pelo Decreto 99.165, de 12 de março de 1990. Pelo Decreto 1530, de 22 de 1995, tinha sido 

declarada a sua entrada em vigor internamente. In. RANGEL, Vicente Marotta. Direito e Relações 

Internacionais, 7ª ed., revista e atualizada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, 361, nota de 

rodapé (1).   
965 MELLO, Celso D. Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 15ª ed., vol. II. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2004, p. 1180. 
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A terceira Conferência das Nações Unidas que teve início em 1973, com 164 

participantes, chega ao fim em 1982, em Montego Bay, na Jamaica, com conclusão e 

assinatura por 117 Estados. A Convenção proposta pela Comissão de Direito Internacional 

da ONU contém diversas inovações em matéria do Direito do Mar, consolida costumes 

internacionais e alguns tratados esparsos, além de modernizar alguns conceitos. Dentre os 

conceitos modernizados pela Convenção está uma nova percepção do princípio da 

igualdade, concedendo tratamento diferenciado para os Estados sem litoral e para os 

Estados geograficamente desfavorecidos966.  

Na Zona Econômica Exclusiva967, a restrição aos direitos de soberania do Estado 

costeiro se relaciona às novas figuras introduzidas na Convenção, para garantir a igualdade 

na participação de recursos vivos aos Estados sem litoral968.  Na Conferência de Caracas de 

1974969 surgiu um grupo de Estados denominados de Estados geograficamente 

desfavorecidos, que podem ser indicados como os Estados cujas populações são 

essencialmente tributárias dos recursos do mar para sua alimentação; estados costeiros e 

em desenvolvimento que não podem ter uma zona econômica exclusiva própria970. São 

Estados com pequeno litoral ou com o mar pobre em recursos, ou ainda, o seu mar é 

prejudicado pela localização de Estados próximos. 

A igualdade é a regra geral, no sentido que de é um postulado básico para as 

relações entre os Estados. O tratamento diferenciado, contudo, é uma regra especial que 

procura garantir a igualdade de fato, é uma exceção atributiva, um tratamento 

                                                           
966 RIBEIRO, Jeancezar Ditzz de Souza. O Princípio da Igualdade no Direito Internacional do Mar: Direitos 

do Estado sem litoral e dos Estados geograficamente desfavorecidos. In. MENEZES, Wagner. Direito do 

Mar: desafios e perspectivas. Homenagem à Vicente Marotta Rangel. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2015. 

O artigo para conferência traz uma discussão mais aprofundada dos artigos 69 e 70 da Convenção das Nações 

Unidas para o Direito do Mar. Aqui, ressalta-se como no Direito do Mar também é evidente um novo 

entendimento sobre o princípio da igualdade.  
967 Segundo o artigo 55 da Convenção de Montego Bay, a Zona Econômica Exclusiva é uma zona situada 

além do mar territorial e a esta adjacente, sujeita ao regime jurídico específico estabelecido na parte V da 

Convenção, segundo o qual os direitos e a jurisdição do Estado costeiro e os direitos e liberdades dos demais 

Estados são regidos pelas disposições pertinentes da Convenção de Montego Bay.  
968 Segundo previsão do artigo 69.1 da Convenção de Montego Bay, os Estados sem litoral terão o direito a 

participar, numa base equitativa, no aproveitamento de uma parte apropriada dos excedentes dos recursos 

vivos da zona econômicas exclusivas dos Estados costeiros da mesma sub-região ou região, tendo em conta 

os fatores econômicos e geográficos pertinentes de todos os Estados interessados e de conformidade com as 

disposições do presente artigo e dos artigos 61 e 62 .  
969 A segunda sessão da III Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, segundo RANGEL, 

Vicente Marotta. O direito internacional do mar e a Conferência de Caracas. Revista da Faculdade de Direito 

da USP, v. 70, 1975, p. 297-312.  
970 MELLO, Celso D. Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público, 15ª ed., vol. II. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2004, p. 1181 e seguintes.  
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diferenciado objetivamente especificado 971. A igualdade como direito fundamental do 

Estado não o assegura efetivamente. A prática demonstra que a igualdade puramente 

formal produz desigualdades972. Os tratamentos legais diferenciados, reafirma-se, são 

compatíveis com o princípio da igualdade, desde a finalidade seja proporcional ao fim que 

se procura tutelar973.  

Na aplicação do novo entendimento do princípio da igualdade na Convenção das 

Nações Unidas para o Direito do Mar, percebe-se algumas peculiaridades que confirmam a 

tese da nova dimensão do princípio da igualdade. A ideia da criação da diferenciação entre 

os Estados é a busca da igualdade na distribuição dos recursos naturais vivos do mar, como 

restrição dos direitos soberanos do Estado costeiro na sua zona econômica exclusiva974.  

Também para efetivar a igualdade entre os Estados, a Convenção prevê o acesso ao 

alto-mar pelos Estados sem litoral. O artigo 3º da Convenção sobre o Alto-Mar de 

Genebra, de 1958, dispõe que, para gozar da liberdade em igualdade de condições com os 

Estados ribeirinhos, os Estados sem litoral deverão ter livre acesso ao alto-mar, regra que 

foi reafirmada pelo artigo 125 sobre o Direito de Acesso ao Mar e a partir do Mar e 

Liberdade de Trânsito, em que os Estados sem litoral têm o direito de acesso ao mar e a 

partir do mar para exercerem os direitos conferidos na presente Convenção, incluindo os 

relativos à liberdade do alto-mar e ao patrimônio comum da humanidade. Para tal fim, os 

Estados sem litoral gozam de liberdade de trânsito através do território dos Estados de 

trânsito por todos os meios de transportes.  

Os termos e condições para o exercício da liberdade de trânsito devem ser 

acordados entre os Estados sem litoral e os Estados de trânsito interessados por meio de 

acordos bilaterais, sub-regionais e regionais, conforme a parte 2 do artigo 125 da 

Convenção de Montego Bay de 1982.  Além disso, os Estados de trânsito, no exercício de 

sua plena soberania sobre o seu território, têm o direito de tomar todas as medidas 

necessárias para assegurar que os direitos e facilidades conferidos aos Estados sem litoral 

                                                           
971 MENEZES, Wagner. Derecho Internacional en América Latina. FUNAG: Brasília, 2010, p. 217-220.  
972 O tratamento igual para todos os Estados, sem considerar as peculiaridades dos Estados sem litoral ou 

geograficamente desfavorecidos, poderia ampliar a desigualdade econômica entre os Estados, entre outros 

direitos decorrentes.  
973 MELLO, Celso Antonio Bandeira. Princípio da isonomia: desequiparações proibidas e permitidas. Revista 

Trimestral de Direito Público, n. 1, 1993, p. 79. 
974 CANTARELLI, Margarida. O Território do Estado e a Gradação da Soberania. Revista da Escola de 

Magistratura Federal da 5ª região. TRF 5ª Região, Recife, n. 1, 2001, p. 103-135.   
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não prejudiquem de forma alguma os seus legítimos interesses, conforme a parte 3 do 

mesmo artigo.  

No que se refere à solução das controvérsias, tendo como base o princípio 

estabelecido pela Carta das Nações Unidas de buscar soluções pacíficas para os litígios975, 

a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar estabelece os meios alternativos 

cujos Estados ratificantes da Convenção têm liberdade para escolher976: o Tribunal 

Internacional do Direito do Mar, a Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Arbitral 

constituído de acordo com o anexo VII da própria Convenção ou um Tribunal Arbitral 

Especial constituído de acordo com o anexo VIII977.  

O Tribunal Internacional do Direito do Mar composto de 21 membros 

independentes procura na composição resguardar a representação dos principais sistemas 

jurídicos do mundo e uma distribuição geográfica equitativa na composição do Tribunal. A 

jurisdição do Tribunal compreende todas as controvérsias e pedidos submetidos conforme 

a Convenção de Montego Bay, bem como de qualquer outro acordo que confira jurisdição 

ao Tribunal978.  

Para ilustrar a aplicação do princípio da igualdade, no caso 16, do Tribunal 

Internacional do Direito do Mar - Dispute concerning delimitation of the maritime 

boundary between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal -  que opôs Bangladesh 

à Myanmar, a resolução de conflito na delimitação de fronteiras marítimas na Baía de 

Bengali utilizou o princípio da equidistância para se chegar a um resultado equitativo nas 

razões do Tribunal. Destaca-se por ser o primeiro conflito submetido ao Tribunal 

Internacional de Direito do Mar relacionado à delimitação de fronteiras. Ambos os países 

são signatários da Convenção do Direto do Mar. O caso foi submetido à jurisdição do 

Tribunal em 14 de dezembro de 2009 por Bangladesh. 

Quanto à definição da zona econômica exclusiva, o Tribunal definiu que a melhor 

maneira de fazê-lo, depois das alegações das partes, é pelo método da equidistância para se 

                                                           
975 O artigo 2.3 da Carta das Nações Unidas estatui que os membros agirão de acordo com o princípio de que 

deverão resolver suas controvérsias internacionais por meios pacíficos, de modo que não sejam ameaçadas a 

paz, a segurança e a justiça internacionais.  
976 MENEZES, Wagner. Tribunais Internacionais: Jurisdição e Competência. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 

215.  
977 MATTOS, Adherbal Meira. O novo Direito do Mar, 2ª ed., revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 

2008.  
978 Anexo VI da Convenção, o Estatuto do Tribunal Internacional do Direito do Mar, artigos 2º e 21.  
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obter um resultado equitativo979. O fundamento da decisão se deu pelo princípio da 

equidistância para se garantir a igualdade entre as partes980.  

A igualdade é fundamento do Direito Internacional e o tratamento diferenciado em 

muitos casos garante o exercício da igualdade plena entre os Estados. A Convenção de 

Montego Bay estabelece condições especiais para Estados sem litoral e geograficamente 

desfavorecidos. Além disso, as decisões do Tribunal Internacional do Direito do Mar 

levam como parâmetro a igualdade tanto a representação dos juízes, uma reinvindicação 

que nos remonta à defesa do princípio da igualdade por RUI BARBOSA, e na solução dos 

litígios a igualdade das pelo método da equidistância para a delimitação das fronteiras 

marítimas e a zona econômica exclusiva para se chegar a um resultado que seja justo para 

as partes.  

 Portanto, a ideia de uma igualdade absoluta entre Estados não pode por si só 

eliminar a desigualdade de fato entre eles. Por isso, do conceito primitivo de uma 

igualdade formal e negativa – na qual a lei não deve estabelecer qualquer diferença entre 

os Estados - clama-se por uma igualdade substancial para se chegar a um resultado justo.  

  O conceito positivo de igualdade utilizado pela Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar representa um tratamento melhor aos desfavorecidos.  O tratamento 

especial significa, em síntese, tratamento igual aos substancialmente iguais. A quebra 

aparente da isonomia entre Estados obedece ao princípio da igualdade real e proporcional, 

ao impor tratamento desigual aos desiguais, justamente para que, supridas as diferenças 

entre as partes no caso concreto, se atinja a igualdade real. 

 

 

 

 

 

                                                           
979 ITLOS – International Tribunal for the Law of the Sea.  Dispute Concerning Delimitaion of Maritime 

Boundary between Bangladesh andMyanmar in the Bay of Bengal. Judgment. Case 16, 2012, especialmente 

os parágrafos 177-304.  
980 Aqui vale a referência ao curso de MAROTTA RANGEL sobre a Plataforma continental na Convenção 

de 1982, em que apresenta a opinião de algumas delegações sobre a dificuldade de se aplicar, na 

delimintação princípios equitativos ou equidistantes, pois são termos por vezes vagos e que devem ser 

aplicados aos casos concretos. Não se procura trazer as minúcias do caso, complexo, apenas depreender seu 

fundamento, uma nova percepção para o princípio da igualdade. In. RANGEL. Vicente Marotta. Le plateau 

continental das la convention de 1982 sur le droit de la mer. Recueil des Cours de l Académie de Droit 

International de la Haye, vol. 194, 1985-V, p. 269-428, especialmente as páginas 369-371.   
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4.5.5 – A igualdade na assistência econômica  

 

Ainda no que se refere ao tratamento diferenciado para Estados de menor 

desenvolvimento, há o sistema previsto em algumas organizações econômicas, em que a 

ponderação de votos expressa a vontade dos Estados de maior poder econômico. No 

entanto, há mecanismos que procuram compensar essa desvantagem por meio de 

programas de assistência econômica, que pode ser bilateral ou multilateral981.  

Em geral, o sistema de tomada de decisões de algumas Organizações Internacionais 

é realizado pela unanimidade ou pelo consenso, considerado como importante salvaguarda 

para a soberania do Estado e da igualdade jurídica dos membros982. No entanto, 

paulatinamente, o princípio da maioria vem substituindo o princípio da unanimidade em 

algumas organizações internacionais, especialmente as econômicas, permitindo a 

preponderância de votos aos Estados mais ricos. Na verdade, como era necessário o 

consentimento de todos os Estados a tomada de uma decisão, era materialmente 

impossível conferir esse poder às grandes potências, uma vez que todos os Estados tinham, 

por definição, um mesmo poder de voto 983. 

Uma maneira de corrigir os apontados defeitos  da unanimidade é substituí-la pela 

regra da maioria. Outra maneira de atingir esse mesmo fim é por meio do voto ponderado, 

em que a capacidade dos Estados varia de acordo com a sua importância. Uma opção de 

votação é a de atribuir aos Estados um número ponderado de voto, proporcional ao 

montante da sua contribuição financeira. Essa fórmula é usual em ambas as instituições 

                                                           
981 MBAYE, Kéba. Article 2, paragraphe 1. « L Organisation est fondée sur le principe de l egalité 

souveraïne de tous ses Membres ». In. COT, Jean-Pierre ; PELLET, Alain. La Charte des Nations Unies: 

commentaire article par article. Préface de Javier Perez de Cuellar. 2e édition, revue et augmentée. Paris: 

Economica, 1991, p. 92-93. « L’assistance aux payx en développement est soit multilatérale soit bilaterále. 

Certaines formes d’assistance combinent leus deux vois. Ele peut consister en subventions, en prêts à faible 

taux d’intérêt ou en assistance tchnique ». 
982 No Mercosul, por exemplo, as decisões dos órgãos são tomadas por consenso com a presença de todos os 

Estados-Partes, conforme previsão do artigo 37 do Protocolo de Ouro Preto. No caso Europeu, há três 

mecanismos de votação definidos juridicamente, a maioria simples, a maioria qualificada e a unanimidade. 

Sobre o assunto: RIBEIRO, Jeancezar Ditzz de Souza. MERCOSUL: Direito da Integração e solução de 

controvérsias. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2012.  
983 BOUTROS-GHALI, Boutros. Le principe d’égalité des Etats e les Organisations Internationales. Recueil 

des Cours de l Académie de Droit International de la Haye, 1960-II, vol. 100, p. 55. Para o autor, a ideia de 

unanimidade é certamente uma prova tangível da expressão autêntica da vontade geral. Os defensores deste 

princípio lembram que a democracia se fundamenta essencialmente sob o signo da unanimidade. Eles 

apontam que a atmosfera política e psicológica criada por um acordo em que cada interessado 

voluntariamente renuncia a uma parte de sua posição é mais favorável à cooperação internacional do que a 

resultante de uma decisão imposta a uma minoria , p. 29.  
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econômicas especializadas criadas no contexto do final da Segunda Guerra Mundial: o 

Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional984.  

  

4.5.5.1 – A igualdade no Fundo Monetário Internacional e as reformas para favorecer os 

Estados em desenvolvimento 

 

A ideia de se colocar os organismos especializados sob o controle de uma 

organização internacional não é nova. A Liga das Nações, no artigo 24 do Pacto, 

estabelecia que as repartições internacionais , instituídas antes da Liga, seriam colocadas 

sob sua autoridade desde que os membros das organizações concordassem. Além disso, as 

que fossem criadas posteriormente seriam colocadas sob a autoridade da Liga das 

Nações985. 

A Carta das Nações Unidas reproduziu o preceituado no Pacto da SdN986, 

caracteriza tanto as Organizações Internacionais especializadas como as criadas por 

acordos intergovernamentais e de responsabilidades internacionais amplas, definidas nos 

tratados constitutivos, nas mais diversas áreas987.  

A Carta determina que terão o vínculo com a ONU nos termos do artigo 63988. Os 

tratados de vinculação são preparados pelo Conselho Econômico e Social e aprovados pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas. Esses tratados determinam as relações entre os 

                                                           
984 BOUTROS-GHALI, Boutros. Le principe d’égalité des Etats e les Organisations Internationales. 

RCADI, 1960-II, vol. 100, p. 63. 
985 Art. 24.1 – Todas as repartições internacionais anteriormente estabelecidas por tratados coletivos serão 

postas, se as partes contratantes nisso assentirem, sob a autoridade da Sociedade. Todas as outras repartições 

internacionais e todas as comissões para a solução de questões de interesse internacional, que forem 

ulteriormente criadas, serão postas igualmente sob a autoridade da Sociedade , do Pacto da Sociedade das 

Nações.  
986MELLO, Celso D. Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 1º Volume, 15ª edição, Rio de 

Janeiro: Renovar, 2004, p. 707-708.  
987 Art. 57.1 – As várias entidades especializadas, criadas por acordos intergovernamentais e com amplas 

responsabilidades internacionais, definidas em seus instrumentos básicos, nos campos econômico, social, 

cultural, educacional sanitário e conexos, serão vinculadas às Nações Unidas, de conformidade com as 

disposições do art. 63 , RANGEL, Vicente Marotta. Direito e Relações Internacionais. Obra citada, 2002, p. 

55.  
988 Art. 63.1 – O Conselho Econômico e Social poderá estabelecer acordos com qualquer das entidades a 

que se refere o art. 57, a fim de determinar as condições em que a entidade interessada será vinculada às 

Nações Unidas. Tais acordos serão submetidos à aprovação da Assembleia Geral , RANGEL, Vicente 

Marotta. Direito e Relações Internacionais. Obra citada, 2002, p. 57.  
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organismos e a Organização das Nações Unidas. Cabe à ONU, a função de coordenação e 

cooperação por meio do ECOSOC989. 

Nessa conjuntura, se inclui o Fundo Monetário Internacional, uma organização 

internacional independente e com estrutura financeira e administrativa original. A carta de 

criação do Fundo foi adotada pela Conferência de Bretton Woods em 1944, junto com o 

acordo de criação do Banco Mundial, entrando em vigor em 27 de dezembro de 1945990.  

O FMI foi criado no contexto do final da Segunda Guerra Mundial com o objetivo 

principal de construir um arcabouço para a cooperação, a fim de evitar políticas 

econômicas que levaram à grande depressão dos anos 1930 que afetou o mundo todo e que, 

possivelmente, desencadeou a guerra que iniciou em 1939991.  

Dentre os objetivos do FMI estão o de promover a cooperação econômica 

internacional, o comércio e a estabilidade cambial, inclusive disponibilizar recursos 

financeiros para os Estados membros para o equilíbrio das balanças de pagamento992. Além 

disso, o FMI procura facilitar a expansão e o crescimento equilibrado do comércio 

internacional e contribuir, assim, para o estabelecimento e manutenção de níveis elevados 

de emprego e rendimento real, para o desenvolvimento dos recursos produtivos dos 

membros, conforme acordo constitutivo993.  

                                                           
989 Apesar dos laços formais com as Nações Unidas, as organizações especializadas não podem ser 

consideradas como sendo seus órgãos, tanto especiais quanto subsidiários. Eles conservam uma 

independência jurídica e de conteúdo. ALVAREZ, José E. International organization as law-makers. 

Oxford: Oxford University Press, 2006. 
990  GIANVITI, François. The International Monetary Fund and external debt. Recueil des Cours de 

l Académie de Droit International de la Haye, vol. 215, 1989-III, p. 205-286, especialmente o capítulo 1, 

status and administrative and financial structure of the Fund , p. 215- 231.  
991 MACHADO, Jónatas Eduardo Mendes. O FMI foi criado com o fim de evitar que a ocorrência de uma 

nova depressão global e o regresso a uma situação de anarquia financeira como a dos anos trinta do século 

XX. O padrão ouro havia entrado em colapso com o advento da Primeira Guerra Mundial, tendo dado lugar 

ao caos na utilização pelos Estados das moedas nos pagamentos internacionais, fato que alguns interpretam 

como uma das causas da Segunda Guerra Mundial . MACHADO, Jónatas E. M. Direito Internacional: do 

paradigma clássico ao Pós-11 de setembro. 3ª ed. Coimbra: Comimbra Ed., 2006, p. 453.  
992 Segundo GOLD, a esfera de interesses do Fundo é extensiva uma vez que, nos termos do artigo 1º, 

procura promover a cooperação internacional por meio de uma instituição permanente que provenha uma 

consulta e colaboração para os problemas monetários internacionais. GOLD, Joseph. Developments in the 

international monetary system, the International Monetary Fund, and international monetary law since 1971. 

Recueil des Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol. 174, 1982-I, p. 138 e seguintes.     
993 Conforme Acordo Constitutivo do Fundo Monetário Internacional, concluído e assinado em Bretton 

Woods, nos EUA, em 22 de julho de 1944. No Brasil, o Decreto n. 21.177, de 27 de maio de 1946, 

promulgou a Convenção sobre o Fundo Monetário Internacional e a Convenção sobre o Banco Internacional 

para a Reconstrução e Desenvolvimento, por ocasião da Conferência Monetária e Financeira das Nações 

Unidas. No Artigo I, são previstos os objetivos do FMI: (i) promover a cooperação monetária internacional 

por meio de uma instituição permanente que forneça um mecanismo de consulta e colaboração no que diz 

respeioa aos problemas monetários internacionais; (ii) facilitar a expansão e o crescimento equilibrado do 

comércio internacional e contribuir, assim, para o estabelecimento e manutenção de níveis elevados de 

emprego e de rendimento real e para o desenvolvimento dos recursos produtivos de todos os membros, como 
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A estrutura administrativa do Fundo se assemelha a uma empresa, diferentemente 

da estrutura da ONU. Algumas decisões são tomadas pelos próprios membros, como a 

escolha dos governadores e dos diretores executivos do Fundo e as alterações dos artigos. 

Contudo, a maioria das decisões são tomadas por oficiais designados, não individualmente, 

em órgãos colegiados do Fundo: o Conselho de Governadores e da Diretoria Executiva994. 

No que se refere ao sistema de tomada de decisões, ao contrário da Assembleia 

Geral das Nações Unidas e de outras Organizações Internacionais, o FMI segue o modelo 

corporativo por meio de quotas. Ao ingressar no Fundo, cada Estado recebe uma 

declaração de cota-parte proporcional ao valor da subscrição ao capital da instituição, que 

assinala o valor que o Estado poderá receber a título de auxílio995.  

 O peso do voto nas decisões do Fundo é determinado pela proporção de quotas de 

cada Estado membro, revisado periodicamente, fato que pode representar a ampliação da 

participação dos Estados emergentes996. A ponderação de votos proporcional à 

contribuição financeira dos Estados tem a grande vantagem, devido à sua simplicidade, de 

não suscitar polêmica 997. 

                                                                                                                                                                                

objetivos primordiais da política econômica; (iii) promover a estabilidade dos câmbios, manter regulares 

arranjos cambiais entre os membros e evitar desvalorizações cambiais competitivas; (iv) auxiliar a instituição 

de um sistema multilateral de pagamentos respeitantes às transações correntes entre os membros e a 

eliminação das restrições cambiais que dificultam o desenvolvimento do comércio mundial; (v) proporcionar 

confiança aos membros, pondo à sua disposição os recursos do Fundo sob garantias adequadas, dando-lhes 

assim possibilidade de corrigirem desequilíbrios das suas balanças de pagamento sem recorrerem a medidas 

destrutivas da propriedade nacional ou internacional; e,  (vi) de acordo com o que precede, abreviar a duração 

e diminuir o grau de desequilíbrio das balanças internacionais de pagamentos dos membros . 
994 GIANVITI, François. The International Monetary Fund and external debt. Recueil des Cours de 

l Académie de Droit International de la Haye, vol. 215, 1989-III, p. p. 217.  
995 Além de indicar o desempenho econômico de cada um dos Estados membros, a divisão das cotas-partes 

determina a distribuição do poder de voto na instituição. A ponderação de votos no processo de decisão 

singulariza o FMI. Raras são as organizações internacionais que vinculam com tamanha nitidez o peso 

efetivo dos diferentes Estados-membros à sua influência no processo de tomada de decisões . REUTER, 

Paul. Principes de Droit International Public. Recueil des Cours de l Académie de Droit International de la 

Haye, vol. 103, 1961-II.  
996 A estrutura organizacional do FMI é encabeçada pela Assembleia de Governadores (onde o titular 

brasileiro é o Ministro da Fazenda), que toma decisões e elege o Conselho de Diretores. Há apenas 24 

diretores, o que faz com que muitos diretores representem um grupo de países ( constituency ). No caso do 

Brasil, o Diretor brasileiro representa, além do País, os seguintes membros: Cabo Verde, Equador, Guiana, 

Haiti, Nicarágua, Panamá, República Dominicana, Timor Leste, Trinidad e Tobago. As diretrizes políticas da 

organização são definidas em reuniões bianuais de nível ministerial do Conselho de Assuntos Financeiros e 

Monetários. Essas reuniões, realizadas geralmente na sede em abril e outubro, congregam um número de 

ministros correspondente ao número de diretores. No caso do Brasil, o representante é o Ministro da 

Fazenda , informações disponíveis em www.itamaraty.gov.br , publicado em 14/03/2014, em Diplomacia 

econômica, acesso em outubro de 2014. 
997 BOUTROS-GHALI, Boutros. Le principe d’égalité des Etats e les Organisations Internationales. Recueil 

des Cours de l Académie de Droit International de la Haye, 1960-II, vol. 100, p. 63. 
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Segundo o próprio FMI, nos últimos anos, os países emergentes têm experimentado 

um forte crescimento e passaram a desempenhar um papel muito maior na economia 

mundial. As reformas em gestação poderão produzir uma mudança de seis por cento das 

quotas-partes para os Estados de mercado emergente e para os Estados em 

desenvolvimento. Esta mudança procura ampliar a participação de um grupo de países 

conhecido como BRICS998. Além disso, no contexto de transformações da sociedade 

internacional, para proteger a voz  dos países de baixa renda, o pacote de reformas 

contém medidas para protegê-los. Sem estas medidas, esses Estados poderiam ver seu 

poder de voto declinar999. 

Nesse contexto, em dezembro de 2010, o Conselho de Governadores do FMI 

aprovou um pacote de reformas de cotas do Fundo, que modificou a participação na 

votação. Segundo o FMI, as reformas procuram refletir melhor a realidade econômica do 

mundo e o fortalecimento da legitimidade e da eficácia do Fundo . Os elementos da 

reforma incluíram a ampliação de cotas e de votos para os países emergentes e os em 

desenvolvimento, além de protegerem o poder de voto dos mais pobres, que tiveram as 

quotas-partes e o peso nas votações preservados por meio de uma atribuição de quotas ad-

hoc1000.  

Assim, observa-se que mesmo em uma Organização Internacional tão criticada por 

suas condicionalidades aos Estados em dificuldades financeiras1001, o clamor de formas 

mais igualitárias de participação também reflete nas mudanças que ainda estão por vir1002. 

                                                           
998 Apesar das necessárias reformas, Dominique CARREAU observa que há uma diminuição da importância 

do FMI e o aumento das críticas porque seus recursos representam somente uma pequena parte do comércio 

mundial e que os desequilíbrios dos balanços de pagamento estavam sendo financiados pelos bancos privados 

antes da crise de 2008. CARREAU, Dominique. JUILLARD, Patrick. Droit International économique. 4ª Ed. 

Paris: Dalloz, 2010. 
999 IMF – Country Representantion: Giving more say to emerging markets  and protecting the voice of 

low-income countries , disponível em < http://www.imf.org/external/about/govrep.htm>, acesso em outrubro 

de 2014.  
1000 IMF – How the IMF Makes Decisions - <http://www.imf.org/external/np/exr/facts/govern.htm>, acesso 

em outubro de 2014.  
1001 GARCIA, Carlos Arellano. Segundo curso de Derecho internacional público. 2ª ed. Cidade do México: 

Ed. Porrúa, 1998. Segundo o autor, o FMI faz empréstimos quando surgem problemas nas balanças 

comerciais dos Estados, mas, adicionalmente, formula exigências que os países se veem obrigados a aceitar. 

O FMI exige que os países em desenvolvimento se adequem aos interesses dos grandes centros financeiros, 

principalmente dos EUA , p. 835. Outra crítica é feita por Danilo ROTHBERG, a partir da análise da crise 

asiática e da crise russa de 1997, no sentido de que as políticas formuladas pelo FMI trouxeram desemprego, 

concentração de renda, e ampliaram os efeitos nocivos da globalização financeira. ROTHBERG, Danilo. O 

FMI sob ataque: recessão global e desigualdade entre as nações. São Paulo: Ed. Unesp, 2005.   
1002 As críticas são principalmente sobre o ajuste fiscal para pagamento das dívidas que sacrifica os mais 

pobres, muitas vezes os empréstimos são concedidos em troca de condicionalidades que geram desemprego e 

falência de empresas nacionais. Ecrasés sous le poids, de leur dette, les pays en développement attendent 
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4.5.5.2 – A igualdade no Banco Mundial e os empréstimos para combater a extrema 

pobreza 

 

O Banco Internacional para Reconstrução de Desenvolvimento (BIRD) tem entre as 

suas funções primárias: ajudar na reconstrução e no desenvolvimento dos Estados 

membros, facilitando o investimento de capital para fins produtivos; promover o 

investimento privado estrangeiro por garantias e participações em empréstimos e outros 

investimentos realizados por investidores privados; e, quando o capital privado não estiver 

disponível em termos razoáveis, complementar o investimento privado, fazendo 

empréstimos para fins produtivos de seus próprios recursos ou fundos. O Banco realiza 

seus fins, principalmente por meio de operações de crédito1003. 

O Banco Mundial é uma organização internacional que também surgiu da 

Conferência de Bretton Woods de 1944, como o FMI, para atender às necessidades de 

financiamento da reconstrução dos países devastados pela Segunda Guerra Mundial1004. A 

instituição, que se capitalizou a partir da venda de títulos ao mercado garantidos pelos 

países membros, mudou gradualmente seu foco para os países em desenvolvimento, muitos 

dos quais se tornaram nações independentes no pós-Guerra1005. 

                                                                                                                                                                                

avec anxiété une décision qui permettrait de renégocier celle-ci et de trouver des mécanismes juridiques et 

financiers permettant de l’alléger sans pour autant leur enlever le droit de contracter d’autres prêts au 

dévéloppement. Les exigences du FMI les inquiètent dans la mesure où ont souvent des à leurs soucis 

financiers des mesures économiques qui ont souvent des conséquences sociales graves à cause du sacrifice 

énorme qu’elles imposent aux éléments les plus démunis de la population », MBAYE, Kéba. Article 2, 

paragraphe 1. « L Organisation est fondée sur le principe de l egalité souvera ne de tous ses Membres ». In. 

COT, Jean-Pierre ; PELLET, Alain. La Charte des Nations Unies: commentaire article par article. Préface de 

Javier Perez de Cuellar. 2e édition, revue et augmentée. Paris: Economica, 1991, p. 93.  Sobre os efeitos do 

neoliberalismo na América Latina e o problema da dívida externa: OLIVEIRA, Maria José Galleno de Souza. 

A globalização da pobreza: impactos das políticas sociais do Estado neoliberal nas democracias dos países 

latino-americanos. Revista da Faculdade de Direito da USP, São Paulo, v. 99, São Paulo, 2004, p. 461-474.  
1003 BROCHES, Aron. International legal aspects of the operations of the World Bank. Recueil des Cours de 

l Académie de Droit International de la Haye, vol. 98, 1959-III, p. 297-409, especialmente o capítulo II, 

« The Bank », p. 304-315.     
1004 O Banco Mundial é o principal organismo multilateral de financiamento ao desenvolvimento social e 

econômico, mas apresenta um caráter ambíguo: por um lado, utiliza técnicas de um banco comercial, pois 

fornece recursos financeiros aos países-membros cobrando juros e auferindo lucros que permitem a sua 

sustentação. Além disso, capta recursos no mercado de capitais e nas disponibilidades oferecidas pelos 

países-membros. Por outro lado, em razão de seus objetivos, pode ser apresentado como sendo um serviço 

público internacional, muito próximo das organizações internacionais clássicas , BROCHES, Recueil des 

Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol. 98, 1959-III, p. 297-409. Também EFRAIM, 

Athena Debbie. Sovereign in(equality) in International Organizations. The Hague: Martinus Nijhoff 

Publishers, 2000, p. 220 e seguintes.  
1005 Entre 1973 e 1980, o Banco Mundial, liderado por Robert Macnamara, se tornou um importante ator para 

erradicar a pobreza absoluta nos Estados em desenvolvimento, com assistência técnica e financeira 
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A estrutura do Banco Mundial tornou-se mais complexa desde a sua criação. 

Algumas organizações foram institucionalizadas para suprir demandas dos Estados 

membros1006. Por Resolução da Assembleia Geral da ONU de 1954, é criada a 

Coorporação Financeira Internacional, que passa a funcionar a partir de 1956, com o 

objetivo de promover a expansão dos investimentos privados nos países em 

desenvolvimento1007. 

Em 1960, a Associação Internacional de Desenvolvimento (AID), por sua vez, 

tornou possível a concessão de empréstimos aos países mais pobres que não preenchiam as 

condições para obter empréstimos do Banco Mundial. O Centro Internacional para 

Arbitragem de Disputas sobre Investimentos (ICSID) e a Agência Multilateral de Garantia 

de Investimentos (MIGA) foram criadas respectivamente em 1966 e 1988, na perspectiva 

de ampliar o investimento estrangeiro nos países em desenvolvimento1008. 

O Banco Mundial tornou-se marca relevante, principalmente pelas análises e 

experiências relacionadas ao desenvolvimento, numa assistência financeira à ONU1009. A 

instituição já foi alvo de críticas por financiar projetos que provocaram desastres 

                                                                                                                                                                                

implementadas pelos governos dos Estados em desenvolvimento, como o programa de substituição de 

importações, por exemplo. No contexto da Nova Ordem Econômica Internacional, contudo, os Estados em 

desenvolvimento demandam por uma soberania efetiva sobre seus recursos e buscam um tratamento justo dos 

Estados mais desenvolvidos. In. BLANCO, Sandra. 1960 s and 1970 s: The World Bank Attacks Poverty; 

Developing Countries attack the IMF. Transnational Law & Contemporary Problems, vol. 9, issue 1, p. 109-

118. 
1006 EFRAIM, Athena Debbie. Sovereign in(equality) in International Organizations. The Hague: Martinus 

Nijhoff Publishers, 2000. « Today, the World Bank has expanded into what is commonly known as the World 

Bank Group, comprised of five institutions : 1) the World Bank otherwise known as the International Bank 

for Reconstruction and Development (IBRD) ; 2) the International Development Association (IDA) ; 3) the 

International Finance Corporation (IFC) ; 4) The International Centre for the Settlement of Investment 

Disputes (ICSID) ; and 5) the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), p. 220-221. Não é 

objetivo do trabalho discorrer em detalhes sobre cada uma das instituições, mas apenas demonstrar que 

também nas Organizações econômicas internacionais, como o FMI e o Banco Mundial percebe-se um novo 

entendimento sobre o princípio da igualdade entre Estados.  
1007 Segundo informações oficiais da IFC, seus objetivos são os de ajudar às empresas e às instituições 

financeiras em mercados emergentes para criar empregos, gerar receitas tributárias, melhorar o governo 

corporativo, o desempenho do meio ambiente e contribuir com as comunidades locais. Segundo a visão da 

IFC, as pessoas devem ter a oportunidade de sair da pobreza e melhorar suas vidas , informação disponível 

em <www.ifc.org>, acesso em outubro de 2014.  
1008 The World Bank – O Banco Mundial funciona como uma cooperativa integrada por 188 países 

membros. Estes países ou acionistas são representadas por uma Junta de Governadores, o órgão máximo 

responsável por formular as políticas na instituição , <www.worldbank.org>, acesso em outubro de 2014.  
1009 MBAYE, Kéba. Article 2, paragraphe 1. « L Organisation est fondée sur le principe de l egalité 

souveraïne de tous ses Membres ». In. COT, Jean-Pierre ; PELLET, Alain. La Charte des Nations Unies: 

commentaire article par article. Préface de Javier Perez de Cuellar. 2e édition, revue et augmentée. Paris: 

Economica, 1991. L’aide multilatérale emprunte les canaux des organisations internationales. C’est ainsi 

que l’assistance financière des Nations Unies est accordée principalement par l’intermédiaire de la BIRD », 

p. 93.  
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ambientais ou desconsideraram impactos sociais1010. O Banco Mundial, contudo, tem 

procurado tornar seus procedimentos de elaboração, análise e acompanhamento dos 

projetos que financia mais sofisticados. Para os Estados mais pobres, os planos de 

assistência do Banco Mundial têm criado estratégias de redução da pobreza. O êxito 

econômico de muitos países em desenvolvimento, que hoje têm acesso a fontes de 

financiamento privado para seus investimentos, encorajou o Banco Mundial a reorientar 

seu foco priorizando os países mais necessitados 1011. O Banco tem incluído importantes 

temáticas na nova agenda da instituição, como a proteção do meio ambiente e a 

preocupação com as mudanças climáticas1012. 

A estrutura organizacional do Banco Mundial assemelha-se à do FMI1013, com uma 

Assembleia de Governadores, em que o poder de voto é distribuído de acordo com a 

participação de cada país como garantidor do capital do Banco em caso de inadimplência e 

um Conselho de 25 Diretores, eleito a cada dois anos pelos 188 diretores1014. Relevante 

mencionar que em 2010, o poder de voto no Banco Mundial foi revisto para ampliar a 

participação dos países em desenvolvimento1015.  

Portanto, assim como no FMI, no Banco Mundial nota-se, apesar do sistema de 

votação corporativo, a inclusão da agenda a necessidade de redução da pobreza e da 

promoção do desenvolvimento ssustentável como foco de atuação. Além disso, o Banco 

                                                           
1010 De acordo com alguns autores, há muitas críticas endereçadas ao Banco Mundial nos programas de 

combate à pobreza e à promoção do desenvolvimento, pois não têm amenizado a desigualdade nos Estados 

mais pobres. MOIRS, Halim. World Bank and Human Rights: indispensable Partnership or Mismatched 

Alliance? ILSA Journal of International & Comparative Law, vol. 14, issue 1, Fall 1997, p. 173-200. 

Também, mais recente, levando em consideração os efeitos da crise financeira de 2008: WINTERS, Matthew 

S. World Bank and the Global Financial Crisis: The Reemergence of Lending to Middle-Income Countries. 

Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations, vol. 12, issue 2, Summer/Fall, 2011, p. 57-72.   
1011 Informaçao disponível em <www.itamaraty.gov.br>, em Diplomacia Econômica, Banco Mundial, acesso 

em outubro de 2014.  
1012 MELLO, Celso D. Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 1º Volume, 15ª edição, Rio de 

Janeiro: Renovar, 2004, p. 707-708. O autor faz uma crítica à política do BIRD, no sentido de que só dar 

empréstimos aos Estados que mantém em ordem o pagamento de suas dívidas públicas externas, bem como 

àqueles que pagam indenização em caso de nacionalização, é no fundo um meio de fazer a política dos países 

exportadores de capital, porque não se pode dizer que pagar indenização em caso de nacionalização seja um 

índice de solvência econômica-financeira. A questão é de se saber se existe uma norma obrigando o 

pagamento de indenização ou, ainda, em que termos pode ser feito o pagamento , p. 716.  
1013 BROCHES, Aron. International legal aspects of the operations of the World Bank. Recueil des Cours de 

l Académie de Droit International de la Haye, vol. 98, 1959-III, p. 306-307.  
1014 A Diretoria integrada pelo Brasil também representa os seguintes países: Colômbia, Equador, Filipinas, 

Guiana, Haiti, República Dominicana, Suriname e Trinidad e Tobago. Informação disponível em 

<www.itamaraty.gov.br>, em Diplomacia Econômica, Banco Mundial, acesso em outubro de 2014.  
1015 Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, os países com maior poder de voto são, no 

momento, os Estados Unidos (com poder de veto), Japão, China, Alemanha, Reino Unido, França, e Índia. 

Brasil, Coreia do Sul, Espanha, Índia, México e Turquia, dentre outros, obtiveram ganhos significativos, 

informação disponível em <www.itamaraty.gov.br>, acesso em outubro de 2014.  
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Munial tem se dedicado à promoção da gestão governamental ao fortalecimento da 

sociedade civil, ao investimento em setores de infraestrutura e serviços e ao incentivo ao 

desenvolvimento pelo setor privado1016.  

Na falta deste princípio único e incontestável, segundo BOUTROS-GHALI, há 

uma série de índices e fórmulas que invocam diferentes categorias de Estados, cada um 

lutando para ampliar seus interesses e poder numa organização internacional1017. A 

organização internacional tem a função de democratizar o acesso a funções de direção 

realizados alguns Estados, por meio de suas habilidades, sua capacidade ou força. Todos os 

Estados, contudo, devem ter a mesma oportunidade de participar no sistema de tomada 

decisão dos órgãos mais exclusivos das Organizações Internacionais, bem como no 

estabelecimento de regras internacionais. Mas, desde que o Estado soberano é uma 

realidade que não se pode duvidar, o mito dos de se atingir a igualdade entre os Estados 

permanece vivo 1018. 

Como resposta à melhor representação internacional, é preciso defender o princípio 

da igualdade dos Estados para que o objetivo do desenvolvimento econômico seja 

alcançado e efetivamente promovido. Para isso, a maneira mais adequada para se alcançar 

a igualdade é o tratamento diferenciado para com os Estados que mais precisam, isto é, a 

igualdade solidária.  

 

 

4.6 – PERSPECTIVAS DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE SOLIDÁRIA 

  

 

A partir da análise das transformações na sociedade internacional e da percepção ao 

longo do tempo do novo entendimento sobre o princípio da igualdade é suficiente para 

compreendê-lo como o princípio da igualdade solidária. Depreende-se que há diferentes 

maneiras para se perceber o tratamento igualitário, neste trabalho, buscou-se evidenciar 

                                                           
1016 GUERRA, Sidney. Curso de Direito Internacional Público. 7ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 

305.  
1017 BOUTROS-GHALI, Boutros. Le principe d’égalité des Etats e les Organisations Internationales. 

Recueil des Cours de l Académie de Droit International de la Haye, 1960-II, vol. 100. Para o autor, não há 

não há um princípio de avaliação também adequado para todos os Estados, grandes e pequenos, ricos e 

pobres, é melhor não abrir a caixa de Pandora  e manter - apesar das suas deficiências - a regra, um estado, 

um banco, uma voz , p. 66. 
1018 BOUTROS-GHALI, Boutros. Le principe d’égalité des Etats e les Organisations Internationales. 

Recueil des Cours de l Académie de Droit International de la Haye, 1960-II, vol. 100, p. 63. 
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que tem como principal essência o respeito mútuo, e, nesse sentido, numa perspectiva 

solidarista e plural, esse respeito disfunde-se entre os diversos povos, construindo então as 

bases de valor solidário. As diferenças de fato entre os Estados não podem gerar 

discriminações na esfera internacional. Os Estados pequenos, ainda em desenvolvimento e 

distintos por sua posição de precariedades, entre outras distinções, não podem sofrer 

qualquer tipo de segregação por partes de Estados maiores, em razão apenas de suas 

necessidades. Uma sociedade internacional inclusiva e justa deve promover a integração 

por meio da igualdade solidária.  

Atenta-se que com as mudanças na sociedade internacional – e o crescente número 

de Organizações Internacionais e de Estados soberanos – é imperioso retomar, para melhor 

compreensão do presente, os fundamentos do Direito Internacional, em especial, o 

princípio da igualdade entre Estados. A igualdade como fundamento deve ser reafirmada, 

não como um princípio meramente formal, mas como medidas positivas para garantir a 

garantia efetiva da igualdade entre Estados.   

A ideia de igualdade solidária procura estabelecer uma ligação recíproca e profunda 

entre os Estados, numa consciência de responsabilidade comum e uma tendência de 

partilha dos valores1019. Observa-se que a idealização da solidariedade remonta ao início da 

sociedade, nos vínculos fraternos que uniam os membros de uma mesma família1020. 

Pode-se acrescentar ao princípio da igualdade, a ideia da solidariedade, como 

princípio que norteia a ação dos povos, dos Estados e das Organizações Internacionais e 

que pode conduzir à consciência coletiva da necessidade de uma sociedade internacional 

mais justa e igualitária1021. Na análise do Direito Internacional contemporâneo, em uma 

perspectiva evolutiva do princípio da solidariedade, este deve imperar como fundamento, 

pois é a obrigação da ordem jurídica internacional o desenvolvimento dos povos, 

                                                           
1019 KRAUS, Herbert. La Morale Internationale. Recueil des Cours de l Académie de Droit International de 

la Haye, vol. 16, 1927-I, p. 490. 
1020 LE FUR, Louis. La théorie du droit naturel depuis le XVIIe siècle et la doctrine moderne. Recueil des 

Cours de l Académie de Droit International de la Haye, vol.18, 1927-III, p. 338-339.  
1021 MENEZES, Wagner. A contribuição da América Latina para o Direito Internacional: o princípio da 

Solidariedade. Tese de Doutorado. PROLAM – Programa de Integração na América Latina. Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2007, p. 210. Acrescenta-se a igualdade ao princípio da solidariedade, uma vez que à 

luz das transformações percebidas na sociedade internacional, o princípio da igualdade solidária deve ser o 

fundamento jurídico para o tratamento justo e igualitário entre os Estados. Para o autor, a solidariedade 

universal é resultado de uma construção histórica, filosófica e cultural, que sintetiza um conjunto de valores 

que acabaram transcendendo e se arraigando na cultura dos povos de todo o mundo. Nesse contexto, a 

universalidade contida no ideal de solidariedade como valor mundial contemporâneo deve ser entendida 

como um importante vetor normativo inspirador de regras jurídicas e que pode conduzir a sociedade 

internacional a uma nova dimensão das relações internacionais, a um sentido de humanidade , p. 204.  
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corolário essencial da inoculação no Direito Internacional do conceito de solidariedade 

entre os Estados 1022. 

PINTO PEREIRA, ainda em 1920, na época da Sociedade das Nações, sobre a 

construção de um mundo de soberanias autolimitadas, observava que todas as nações, 

iguais juridicamente, a soberania de umas se limita pela de outras. À rigidez no conceito de 

independência dos Estados, substitui-se o elevado ideal de solidariedade, não apenas 

continental, mas internacional, a das gentes 1023. Para a garantia da isonomia, a 

interpretação do princípio da igualdade deve aferi-lo com as exigências da justiça social, 

não deve o princípio da igualdade se limitar apenas no enunciado da igualdade perante a 

lei1024. Na mudança quanto ao entendimento sobre o princípio da igualdade, a igualdade na 

lei, existe uma obrigação obrigação de tratamento diferenciado com vistas à compensação 

de uma desigualdade de oportunidades1025, o que pressupõe a eliminação de desigualdades 

de natureza social, econômica e cultural1026. 

Como se observou ao longo do texto, à medida em que a sociedade internacional 

evolui e se torna cada vez mais interdependente, o princípio da igualdade solidária se 

fortalece e passa a fundamentar as relações entre os Estados, trazendo temas para a agenda 

internacional, como a promoção do desenvolvimento dos Estados, o combate à pobreza e à 

fome e regras especiais para o comércio internacional. A Carta de Direitos e Deveres 

Econômicos dos Estados, por exemplo, pode ser considerada um dos documentos 

precursores da nova concepção da igualdade solidária, pois estabelece o ideal de 

solidariedade internacional nas relações entre os Estados. O princípio da igualdade 

soberana, no termo que a ONU utiliza, deve ser o fundamento para promover a melhora 

                                                           
1022 PEREIRA, André Gonçalves; QUADRO, Fausto de. Manual de Direito Internacional Público. 3ª ed. 

revista e aumentada. Coimbra: Livraria Almedina, 1993, p. 663.  
1023 Esse é o pensar culminante do egrégio RUI BARBOSA, foi a sábia diretriz da política externa do 

inolvidável Barão do Rio Branco, e deve ficar como base da nossa ação internacional . PEREIRA, M. F. 

Pinto. Soberania das Nações. Prefácio de Clóvis Bevilaqua. São Paulo: Teixeira, 1920, p. 43-44. Também 

que a justiça internacional, prezando as diferenças de fato entre as nações, na esfera do direito, fará por que 

os grandes e os pequenos Estados, igualmente soberanos, sejam juridicamente iguais, p. 27.  
1024 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 3ª ed., de acordo com a Emenda 

Constitucional 53, de 19.12.2006. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 72.  
1025 GARCIA, Maria Glória F. P. D. Estudos sobre o princípio da igualdade. Coimbra: Almedina, 2005, p. 

36. 
1026 CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa anotada – art. 1º a 

107, 4ª ed., vol. 1, Coimbra: Coimbra Ed. 2007, p. 339.  
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das condições econômicas e sociais dos Estados, com destaque para os Estados de menor 

desenvolvimento, como demonstrado nas sessões anteriores1027.  

A partir de uma perspectiva solidarista do Direito Internacional, na qual a 

existência da comunidade internacional é um fato1028: o princípio da igualdade solidária 

decorre da exigência dessa comunidade de alcançar objetivos reconhecidos pela 

humanidade, como o tratamento igualitário. O princípio da igualdade solidária fundamenta 

a necessidade de solidariedade para enfrentar os problemas imediatos de crises que os 

Estados possam passar, como a fome e a miséria. 

Retomando a ideia de ARENDT, para que se viabilize a reestruturação da 

sociedade, é preciso, em primeiro lugar, que os homens aprendam a viver com os outros, 

exprimindo o sentimento de solidariedade peculiar aos que reconhecem a condição de 

pluralidade dos seres humanos, revelada pela igualdade em ser e a distinção em comunicar-

se a si mesmo, exprimindo as diferenças no espaço público1029. A analogia com os Estados 

não pode ser diferente, a igualdade a partir das diferenças, praticada em um espaço público 

comum na sociedade de Estados, garante efetivamente uma igualdade de representação e 

de participação na esfera pública internacional.  

Sobre a Carta da ONU, Otfried HÖFFE advoga que ela oferece os meios para a 

constituição de uma ordem política mundial , na qual estejam juridicamente formulados 

os princípios específicos da moral jurídica  Pela Carta, os membros da ONU se 

comprometem a respeitar os direitos humanos e o princípio da igualdade de direitos dos 

Estados grandes e pequenos. Com a participação equitativa de todos os Estados na 

                                                           
1027 CELSO D. A. MELLO ao comentar sobre a Carta de Direitos Econômicos, ressalta que ela é um 

instrumento de luta , que servirá de bandeira para os países subdesenvolvidos. Estes terão nela princípios 

para as suas reivindicações. Por outro lado, servirá de modelo aos países ricos que apresentarem boa vontade 

em auxiliar o soerguimento de maior parte da humanidade , é a expressão do princípio da igualdade 

solidária, boa vontade dos Estados ricos de um lado, respeitando a soberania dos Estados em 

desenvolvimento. Prossegue o autor, que é o mínimo que pode ocorrer com a Carta, porque o correto será 

considerá-la um instrumento obrigatório nas relações internacionais, tendo em vista que ela tem o seu 

fundamento na Carta da ONU e foi elaborada pela Assembleia Geral que tem desempenhado as funções de 

um legislativo internacional , p. 281. In. MOREIRA, Adriano; BUGALLO, Alejandro; MELLO, Celso D. 

de Albuquerque. Legado Político do Ocidente (o homem e o Estado). Prefácio de Alceu Amoroso Lima. Rio 

de Janeiro: Ed. Difel, 1978.     
1028 CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do Direito Internacional Pós-moderno. São Paulo: Quartier 

Latin, 2008, p. 1326-1327.  
1029 ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Introdução de Celso Lafer. Tradução de Roberto Raposo. Rio 

de Janeiro: Forense Universitária, Salamandra Editorial. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 

1981. 
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Assembleia Geral das Nações Unidas, reconhece-se o direito democrático de 

participação1030.   

A analogia aos direitos humanos também deve ser relevante para a compreensão 

das mudanças que influenciam os princípios de Direito Internacional, numa relação de 

transnormatividade1031. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, tornada pública 

na Assembleia Geral das Nações Unidas de 10 de Dezembro de 1948 proclama 

solenemente que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 

dotados de razão e consciência e devem proceder uns para com os outros com espírito de 

fraternidade 1032. 

A violação do princípio da igualdade jurídica, mesmo na impossibilidade de 

sanções imediatas, por deficiência dos meios materiais, não muda o caráter ilegal da 

violação, o que pode fundamentar demandas futuras ou mesmo a solidariedade dos 

Estados1033.  

A absoluta igualdade jurídica não pode, contudo, eliminar a desigualdade 

econômica na sociedade internacional. Por isso, do conceito de igualdade formal e 

negativa, clamou-se pela passagem à igualdade efetiva. Da conceituação positiva da 

isonomia, na igualdade de oportunidades para todos, realça-se o conceito atual do princípio 

da igualdade, que pugna pela igualdade solidária. A aparente quebra do princípio da 

isonomia, obedece a uma nova percepção da igualdade de direito, que impõe tratamento 

desigual aos desiguais, justamente para que, supridas as diferenças, se atinja a igualdade 

solidária. 

Ao invés da concepção estática  da igualdade formal, cuida-se no Direito 

Internacional Público contemporâneo, de se consolidar a noção de igualdade solidária. 

Longe de se apegar ao formalismo e à abstração da concepção igualitária, recomenda-se 

inversamente uma noção dinâmica de igualdade, na qual necessariamente são devidamente 

pesadas e avaliadas as desigualdades concretas existentes na sociedade internacional, de 

sorte que as situações desiguais sejam tratadas de maneira dessemelhante, evitando-se 

                                                           
1030 HÖFFE, Otfried. A Democracia no mundo de hoje. Tradução Tito Lívio Cruz Romão. São Paulo: Martins 

Fonte, 2005, p. 382.  
1031 MENEZES, Wagner. Ordem Global e Trasnormatividade. Ijuí: Ed. Unijuí, 2005.  
1032 Artigo I da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Resolução 217-A (III) da 

Assembleia Geral das Nações Unidas realizada em Paris, em 10 de dezembro de 1948.  
1033 DALARRI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 

72.   
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assim o aprofundamento e a perpetuação de desigualdades engendradas pela própria 

sociedade internacional, em vários níveis de análise.  

 Da transição da ultrapassada noção de igualdade estática ou formal ao novo 

entendimento expresso na igualdade solidária, noção que justifica as inovações impetradas 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas, por exemplo, pautados na necessidade de se 

extinguir ou de pelo menos mitigar o peso das desigualdades econômicas e sociais e, 

consequentemente, de promover a justiça social. Da concepção liberal de igualdade que 

capta o Estado em sua conformação abstrata, genérica, o Direito passa a percebê-lo e a 

tratá-lo em sua especificidade, como entidade dotada de características singularizantes.  

O princípio básico da igualdade jurídica internacional foi considerado de natureza 

democrática, uma vez que colocava no mesmo plano os grandes e os pequenos Estados. 

Contudo, à semelhança do que ocorreu no direito interno, verificou-se que de um certo 

modo consagrava-se a dominação dos mais poderosos na distorção do princípio presente 

no Conselho de Segurança das grandes potências. Além disso, a aplicação do princípio da 

igualdade formal nas relações internacionais dos Estados apenas levava os países 

subdesenvolvidos a se encontrarem em uma situação desvantajosa, uma vez que não 

tinham direito a qualquer proteção especial. A posição atual dos países pequenos é a de 

sustentarem a desigualdade e defenderem que ela deve ser compensada 1034.  

 Sustentar o princípio da igualdade solidária, não significa propriamente o abandono 

do princípio da igualdade jurídica, os Estados submetem-se ao Direito Internacional 

Público de modo igual, e deste modo caminha-se para uma igualdade solidária, igualdade 

de fato que deve ser o pressuposto da igualdade jurídica.  

                                                           
1034 MELLO, Celso A. Autodeterminação. Comentários do autor sobre as Declarações de Soberania sobre 

Recursos Permanentes e a Carta de Direitos Econômicos aprovados pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas, p. 266-302 MOREIRA, Adriano; BUGALLO, Alejandro; MELLO, Celso D. de Albuquerque. 

Legado Político do Ocidente (o homem e o Estado). Prefácio de Alceu Amoroso Lima. Rio de Janeiro: Ed. 

Difel, 1978, p. 279. Recorda-se a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados que proíbe a pressão 

econômica, polítca e militar sobre os Estados durante a conclusão de um tratado  
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CONCLUSÃO 

  

 

 A presente tese, ainda que traga em seu conteúdo um amplo levantamento sobre a 

expressão do princípio da igualdade no Direito Internacional Público contemporâneo, 

procurando ser fiel às fontes primárias como as resoluções da Assembleia Geral das 

Nações Unidas e a interpretação do princípio pela jurisprudência internacional, não tem a 

pretensão de ser um estudo acabado sobre a relevância do princípio no Direito 

Internacional. O propósito é mostrar que os argumentos que foram desenvolvidos poderão 

reforçar a tese sobre a mudança quanto ao entendimento sobre o princípio da igualdade e 

seu redimensionamento.  

 Assim, comprovou-se que, a partir das mudanças da sociedade internacional 

expostas e do quadro dogmático e sistêmico do Direito Internacional apresentado, 

demonstrou-se que o paradigma de Westfália, com base no princípio da igualdade soberana 

não foi suficiente para garantir a igualdade, já que, pelo contrário, reforçou a desigualdade 

entre os Estados. A igualdade jurídica não deve ser interpretada de forma estrita em uma 

sociedade de Estados diversos, ele deve deve se preocupar com a desigualdade de fato 

entre os Estados. Em virtude disso, há estatutos jurídicos distintos para cada Estado 

adequados às particularidades de cada um deles. Asssim sendo, ao variar as categorias de 

Estados, é possível a criação de uma condição particular.  

 Observou-se que as fontes normativas surgiram para ampliar a participação dos 

Estados nos foros internacionais, com destaque para as Resoluções da Assembleia Geral 

das Nações Unidas e a aplicação do princípio pela jurisprudência internacional, ainda que 

nesta última de forma tímida, mas logrando garantir a consolidação do princípio da 

igualdade, a partir da mudança quanto ao entendimento sobre o princípio da igualdade, 

num processo de aperfeiçoamento constante do sistema internacional em busca de justiça e 

da paz. 

No capítulo primeiro da tese, após a delimitação do marco teórico, a fim de se 

demonstrar as acepções do princípio da igualdade, observou-se que o conceito de 

igualdade que está presente nos primórdios do Estado liberal, convencionalmente chamado 

de igualdade formal, não pode ser o mesmo que constitui o Estado da solidariedade. A 
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mudança no conceito do princípio da igualdade foi um dos motivos que levou às 

transformações do próprio Estado, na ordem interna e na ordem internacional. A 

transformação do entendimento do princípio da igualdade passou por pelo menos três 

momentos: a igualdade entendida como igualdade de todos perante a lei, em que a 

igualdade indica a prevalência da lei; a igualdade compreendida como a proibição de 

discriminação de qualquer natureza; e a igualdade como igualdade da própria lei, ou seja, 

uma igualdade na lei. Nesta última dimensão, há uma obrigação de tratamento diferenciado 

com o propósito da compensação de uma desigualdade de oportunidades, o que pressupõe 

a eliminação de desigualdades de natureza social, econômica e cultural. 

No segundo capítulo da tese houve o resgate dos fundamentos do Direito 

Internacional, a defesa do princípio da igualdade jurídica entre os Estados por RUI 

BARBOSA nas Conferências da Paz da Haia de 1907 e a aplicação do princípio nos casos 

consultivos e contenciosos da Corte Permanente de Justiça Internacional, indicando que a 

situação da desigualdade era flagrante e precisava ser amparada pelo Direito Internacional 

de uma maneira mais efetiva. Assim, nas Conferências para organizar o mundo depois da 

Segunda Guerra Mundial, a Carta de São Francisco consagrou o princípio da igualdade 

jurídica, parâmetro para toda a organização e para as relações entre Estados. Por certo, o 

princípio básico da igualdade jurídica é o princípio democrático do Direito Internacional 

contemporâneo, uma vez que colocou no mesmo plano grandes e pequenos Estados. Não 

obstante, como ocorreu na ordem interna, o princípio promovia também a dominação dos 

mais mais poderosos, ao tratar os Estados formalmente da mesma maneira. 

Contraditoriamente, concedeu poder excessivo aos membros permanentes do Conselho de 

Segurança, distorcendo a ideia de igualdade jurídica defendida pela própria Carta, 

ocasionando, assim, a emergência da reforma para o fortalecimento da Assembleia Geral 

das Nações Unidas e da Corte Internacional de Justiça.   

No terceiro capítulo, foi verificado que o princípio da igualdade era formal e 

consagrava a dominação dos Estados maiores em razão de tornar os Estados menores 

indefesos em uma sociedade internacional excludente. Demonstrou-se, ainda, que a 

aplicação do princípio da igualdade jurídica a todos os setores das relações internacionais 

apenas levava os Estados subdesenvolvidos, situações desvantajosas no Direito 

Internacional, com mais expressividade nos aspectos econômicos, uma vez que não tinham 

direito a qualquer proteção especial. Logo, o capítulo demonstrou, por meio da análise de 
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diferentes Resoluções da Assembleia Geral, que surgiu no sistema das Nações Unidas, 

especialmente com a presença paulatina de Estados em desenvolvimento, uma maior 

necessidade de considerações especiais, para promover a igualdade real, e não mais a 

igualdade formal simplesmente. Essas normas especiais apareceram na inadmissibilidade 

de intervenção nos assuntos domésticos dos Estados, no estabelecimento de uma nova 

ordem econômica internacional e, enfim, no direito ao desenvolvimento e ao 

fortalecimento da segurança internacional. 

No quarto e último capítulo da tese, a par das perspectivas do Direito Internacional 

pós-moderno e na consagração da luta pela igualdade na era da universalidade dos direitos 

humanos, grandes impactos sobre o entendimento do princípio da igualdade foram 

sofridos. A tese demonstrou no fundamento do pluralismo, a consolidação progressiva de 

uma nova compreensão sobre o princípio da igualdade. Na busca pela justiça no Direito 

Internacional Público, a igualdade jurídica não deve ser interpretada de uma maneira estrita 

numa sociedade de Estados tão diversos, pois deve-se atentar para a desigualdade de fatos 

entre os Estados. Em suma, ressalta-se que a existência de situações diferenciadas no 

exercício de direitos e de obrigações internacionais dos Estados deve ser pautada pelo 

princípio da igualdade solidária, com o fim de mitigar as desigualdades concretas entre os 

Estados soberanos. A luta dos Estados em desenvolvimento procurou introduzir 

mecanismos para corrigir vícios históricos históricas e naturais, para que os Estados, então, 

possam usufruir plenamente a igualdade. O que foi demonstrado pela atuação dos Estados 

em diferentes situações: na Conferência das Nações Unidas para o Comércio e 

Desenvolvimento, no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no acesso aos 

mecanismos de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio, no direito 

soberano do Estado ao desenvolvimento e nas situações especiais para Estados 

desfavorecidos no Direito do Mar, no Banco Mundial e no Fundo Monetário Internacional.  

Em resposta às indagações da pesquisa, utilizou-se o fundamento teórico para a 

nova concepção do princípio da igualdade no Direito Internacional Público está na ideia de 

justiça distributiva e solidarista, no qual busca amenizar os problemas concernentes ao 

monopólio dos Estados poderosos. Assim, a obrigação de diferenciação para se compensar 

a desigualdade entre os Estados significa que o princípio da igualdade tem uma função 

solidária, fato que pressupõe o dever de eliminação ou atenuação da sociedade 
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internacional das desigualdades sociais, econômicas e culturais, a fim de se assegurar a 

igualdade jurídico-material.  

Nota-se que o novo entendimento sobre o princípio da igualdade jurídica tem 

fundamentado efetivamente as resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, não 

somente no que diz respeito à questão do desenvolvimento para alcançar a igualdade, mas 

em temas relacionados à segurança internacional e à promoção dos direitos humanos para 

alcançar a paz. As resoluções que se referem ao princípio da igualdade demonstram a 

concepção de tratamento diferenciado para se alcançar a igualdade plena. Na Corte 

Internacional de Justiça, contudo, apesar da preocupação de se aplicar o princípio da 

igualdade nos termos da Carta, ainda é bastante conservadora no que se refere à aplicação 

do princípio da igualdade solidária, em especial, ao conceder a imunidade de jurisdição 

entre Estados, um corolário do princípio da igualdade, mesmo no caso de flagrante 

violação aos direitos humanos. Percebe-se que no sistema das Nações Unidas, a 

Assembleia Geral desenvolve e aplica e desenvolve o novo entendimento sobre o princípio 

da igualdade solidária.  

A nova dimensão do princípio da igualdade é a igualdade solidária, que sustenta o 

tratamento desigual compensatório, o que não significa propriamente o abandono do 

princípio da igualdade jurídica, mas denota que os Estados submetem-se ao Direito 

Internacional Público de modo igual, procurando compensar solidariamente as diferenças 

entre eles. Vale ressaltar que não há incongruência em afirmar que a desigualdade 

econômica deva ser levada em consideração, porque deste modo a tendência é no sentido 

de uma uma igualdade solidária, entendida como a igualdade de fato que deve ser o 

pressuposto da igualdade jurídica. 

Assim, o novo entendimento sobre o princípio da igualdade procura garantir a 

igualdade material no plano internacional. No direito interno, percebe-se mecanismos que 

apresentam uma reformulação de igualdade formal para uma igualdade material; que no 

Direito Internacional, é expresso pelo princípio da igualdade solidária. O princípio da 

igualdade, portanto, torna-se mais complexo, dinâmico e mais aprofundado, uma vez que o 

Direito Internacional, que regula as relações estabelecidas na sociedade internacional ao 

longo da história, procura retratar as transmutações do desenvolvimento dos povos e a 

evolução da humanidade. A sociedade internacional se transforma, assim como o Direito 

Internacional se expande e muda.  
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O princípio da igualdade dos Estados é completado quando os Estados têm o direito 

de dispor livremente de seus recursos naturais, de receber um tratamento especial para 

combater a fome e a miséria, entre tantas outras causas de desigualdades. Eis a noção do 

princípio da igualdade em seus aspectos econômicos. Sem dúvida, a interdependência da 

sociedade internacional contemporânea potencializada pela globalização, na diminuição da 

relação entre tempo e espaço, traz a emergência de novos atores internacionais e sujeitos 

internacionais, como a Organização das Nações Unidas, o que dilui em certa medida o 

poder político tradicionalmente depositado no Estado. O redimensionamento da soberania 

dos Estados para as Organizações Internacionais, em especial à ONU, no que se refere à 

segurança coletiva e a promoção da paz, representa uma transformação estrutural do 

Direito Internacional contemporâneo que vai impactar na maneria que o princípio é 

aplicado.  

 O mundo contemporâneo não é mais o mesmo de quando o princípio foi 

formalmente previsto no século XVII, no marco da Paz de Westfália de 1648. 

PUFENDORF e VATTEL foram um dos primeiros a tratar da analogia da igualdade entre 

os indivíduos aplicada também nas relações entre os Estados. No entanto, hoje, o mundo é 

bastante diverso daquele, pois, além da maior presença de Estados reconhecidos na 

sociedade internacional que representam uma modificação substancial nos temas e na 

agenda na Organização das Nações Unidas, também, há uma expansão de temas ligados ao 

Direito Internacional e a presença cada vez mais acentuada de Organizações 

Internacionais.  

A concepção de uma igualdade jurídica puramente formal, em consonância com o 

princípio geral de igualdade perante a lei, é questionável quando se constata que a 

igualdade de direitos não é por si só suficiente para tornar acessíveis aos Estados 

desfavorecidos os mesmos direitos dos Estados privilegiados. Os tratamentos legais 

diferenciados são compatíveis com o princípio da igualdade no Direito Internacional, desde 

que verificada uma finalidade razoavelmente proporcional ao fim que se procura tutelar.  

Outra evidência de que o princípio da igualdade se transformou, em uma percepção 

da mudança do entendimento sobre o princípio, é o que se refere ao tratamento 

diferenciado concedido na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a partir 

da ideia inicial de que a igualdade desempenha um propósito funcional e legítimo em 

proteger os direitos de um Estado soberano de uma perspectiva solidária. A Convenção, 
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atenta às demandas dos Estados geograficamente desfavorecidos e dos Estados sem litoral, 

procura conceder aos Estados, em bases equitativas, a apropriação dos recursos do mar. O 

que demonstra outra diferenciação positiva para a efetividade da igualdade entre Estados. 

Qualquer sistema político e jurídico que tenha preocupação com a legitimidade 

precisa ter alta consideração pela ideia de igualdade real e os problemas que a falta dela 

decorrem. Os Estados devem dispensar atenção especial ao princípio e atuar de modo que 

suas ações, internas ou internacionais, sejam impregnadas com a ideia de isonomia. 

Percebe-se que mesmo após todas as mudanças apontadas na sociedade internacional, o 

tratamento de paridade não deve redundar na ideia de tratamento dos iguais de forma 

idêntica, mas deve ser compreendido pelo prisma da eficácia, por meio da igualdade 

solidária. 

Por fim, não deve o princípio da igualdade se limitar apenas à ideia formal de 

igualdade perante a lei, mas para ser ele o fundamento da garantia e na implementação da 

justiça e da efetividade do Direito Internacional. Urge assim pelo avanço contante na 

interpretação do princípio na melhor interpretação do princípio da igualdade rumo aos 

clamores da justiça social.  
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ANEXO I – JURISPRUDÊNCIA INTERNACIONAL: PARECERES 

CONSULTIVOS E CASOS JULGADOS DA CPJI E DA CIJ 

ANALISADOS 
 

A) CORTE PERMANENTE DE JUSTIÇA INTERNACIONAL 

Série A: Julgamentos (Collection of Judgments); Série B: Opiniões Consultivas (Collection 

of Adviroy Opinions); Série A/B – Julgamentos, Ordens e Opiniões Consultivas 

(Collection of Judgments, Orders and Advisory Opinions).  

1) Estatuto da Carélia Oriental – Opinião Consultiva de 23 de Julho de 1923, Série B, 

n. 05 (Status of Eastern Carelia – Advisory Opinion). 

2) Colonos Alemães na Polônia – Opinião Consultiva de 10 de setembro de 1923, 

Série B, n. 06 (German Settlers in Poland – Advisory Opinion). 

3) Tratamento de Nacionais Poloneses e Outras Pessoas de Origem ou fala polonesa 

no Território de Danzig, Opinião Consultiva de 4 de fevereiro de 1932 – Série A/B, 

n. 44 (Treatment of Polish Nationals and Other Persons of Polish Origin or Speech 

in the Danzig  Territoy – Advisory Opinion). 

4) Acesso às Escolas Minoritárias Alemãs na Alta Silésia, Opinião Consultiva de 15 

de maio de 1931, Série A/B, n. 40 (Access to German Minority Schools in Upper 

Silesia – Advisory Opinion). 

5) Escolas Minoritárias na Albânia, Opinião Consultiva de 6 de abril de 1935, Série 

A/B, n. 64 (Minority Schools in Albania – Advisory Opinion).  

6) Caso S.S. Wimbledon , Julgamento de 17 de Agosto de 1923, Série A, n. 01 (S. S. 

Wimbledon , Judgment).  

7) Caso das Minorias da Alta Silésia, Escolas Minoritárias, Julgamento de 26 de Abril 

de 1928, Série A, n. 15 (Rights of Minorities in Upper Silesia – Minority Schools, 

Judgment).  
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8) Caso Macrommatis de Concessões Palestinas, Julgamento de 30 de agosto de 1924, 

Série A, n. 02 (Mavrommatis Palestine Concessions – Judgment).  

 

B) CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA 

ICJ Reports – casos disponíveis em <www.icj-cij.org/court/index.php>  

 

1) Condição de Admissão de Estado membro na Organização das Nações Unidas, 

Opinião Consultiva de 28 de maio de 1948 (Conditions of Admission of a State to 

Membership in the United Nations - article 4 of the Charter, request for Advisory 

Opinion, 12 december 1947). 

2) Caso Estreito de Corfu, 1º julgamento de 25 de março de 1948 e 2ª Julgamento de 

15 de dezembro de 1949 (Corfu Channel – United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland v. Albania). 

3) Caso Asilo, Caso Haya de la Torre, Pedido de Interpretação do Caso Asilo, 

Julgamento de 20 de novembro de 1950, Julgamento de 13 de junho de 1951, 

Julgamento de 27 de novembro de 1950 (Asylum; Haya de la Torre; Request for 

interpretation of the Judgment of 20 November 1950 in the Asylum Case – 

Colombia v. Peru).  

4) Interpretação de Tratados de Paz com Bulgária, Hungria e Romênia, Opinião 

Consultiva de 30 de março de 1950 e 18 de julho de 1950 (Interpretation of Peace 

Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, request for Advisory Opinion, 4 

November 1949).  

5) Efeitos da Sentença de Compensação proferida pelo Tribunal Administrativo das 

Nações Unidas, Opinião Consultiva de 13 de julho de 1954 (Effect of Awards of 

Compensation Made by the United Nations Administrative Tribunal, request for 

Advisory Opinion, 21 December 1953).   

6) Certas despesas das Nações Unidas, Opinião Consultiva de 20 de julho de 1962 

(Certain Expenses of the United Nations – article 17, paragraph 2, of the Charter, 

request for advisory Opinion, 27 December 1961).  
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7) Casos Testes nucleares Franceses (Nuclear Tests – New Zealand v. France; 

Nuclear Tests - Australia v. France – application 9 May 1973; Judgment of 20 

December 1974).   

8) Caso de Atividades militares e paramilitares na Nicarágua, 1º julgamento de 26 de 

novembro de 1984 e 2º julgamento de 27 de junho de 1986 (Military and 

Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Nicaragua v. United States of 

America). 

9) Caso Ordem de Prisão de 11 de abril de 2000, julgamento de 14 de fevereiro de 

2002 (Arrest Warrant of 11 April 2000 – Democratic Republic of the Congo v. 

Belgium). 

10) Caso Imunidades de Jurisdição do Estado, julgamento de 3 de fevereiro de 2012 

(Jurisdictional Immunities of the State – Germany v. Italy: Greece intervening). 
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ANEXO II – RESOLUÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DAS 

NAÇÕES UNIDAS 
 

 

1) Resolução 1803 (XVII) – Soberania Permanente sobre os Recursos Naturais, de 14 

de dezembro de 1962.  

 

2) Resolução 1995 (XIX) – Estabelecimento da Conferência das Nações Unidas para 

o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD) como órgão da Assembleia Geral, de 

30 de dezembro de 1964.  

 

3) Resolução 2029 (XX) – Consolidação do Fundo Especial e da expansão do 

Programa de Assistência Técnica do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, de 22 de novembro de 1965.  

 

4) Resolução 2131 (XX) Declaração sobre a inadmissibilidade de intervenção nos 

Assuntos domésticos e a proteção de sua independência e soberania, aprovada em 

21 de dezembro de 1965.  

 

5) Resolução 2625 (XXV) - Declaração sobre os princípios de Direito Internacional 

relativos às relações amistosas e à cooperação entre os Estados de acordo com a 

Carta das Nações Unidas, 24 de outubro de 1970.  

 

6) Resolução 2734 (XXV) - Declaração sobre o Fortalecimento da Segurança 

Internacional, de 16 de dezembro de 1970 

 

7) Resolução 3171 (XXVIII) – Soberania Permanente sobre os Recursos Naturais, de 

17 de dezembro de 1971.  

 

8) Resolução 3201 (S-VI) - Declaração de Estabelecimento de uma Nova Ordem 

Econômica Internacional, adotada em 1º de maio de 1974.  
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9) Resolução 3202 (S-VI) – Programa de Ação sobre o Estabelecimento de uma Nova 

Ordem Econômica Internacional, adotada em 1º de maio de 1974. 

 

10) Resolução 3281 (XXIX) - Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos Estados, de 

12 de dezembro de 1974.  

 

11) Resolução 41/128 – Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, de 4 de 

dezembro de 1986.  

 

 
































































