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RESUMO

SANTOS, Celso de O. Tutela da Democracia nos Tribunais Internacionais. Mestrado – Faculdade

de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 18 de janeiro de 2019.

O presente estudo se concentra na análise das disposições referentes à promoção e à proteção do

regime  e  dos  ideais  democráticos  no  Direito  Internacional  e  a  sua  aplicação  pelos  tribunais

internacionais,  com  ênfase  nos  sistemas  global  e  latino-americano.  A  pesquisa  se  propõe  a

acompanhar  uma  perspectiva  da  construção  do  sistema  jurídico-normativo  internacional,  em

paralelo com ocorrência das ondas democratizadoras e, no caso da América Latina, dos movimentos

sincrônicos da História política regional,  para assim permitir  a  compreensão das experiências e

valores sobre os quais se assentou a criação do lastro jurídico autorizador do tratamento normativo

da  democracia  pelo  Direito  Internacional,  bem  como  da  sua  aplicação  pelos  seus  sujeitos

legitimados, identificando, ao final, o alcance, o modo de funcionamento e a eficácia do tratamento

jurídico e da tutela jurisdicional da democracia no Direito Internacional.

Palavras  chave:  Direito  Internacional,  democracia;  autodeterminação  dos  povos;  cláusulas

democráticas; integração regional; tribunais internacionais. 
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ABSTRACT

SANTOS,  Celso  de  O.  Legal  Protection  of  Democracy  in  International  Tribunals.  Master  –

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, January 18th, 2019.

This study is dedicated to an analysis of the provisions referring to the promotion and the protection

of  democratic  rule  and  democratic  ideals  in  International  Law,  as  well  as  its  application  by

international tribunals, with emphasis on global and Latin American systems. The research proposes

to follow a  perspective on the  construction  of  international  legal  and normative framework,  in

parallel  with  waves  of  democratization  and,  in  Latin  America’s  case,  with  the  synchronism of

regional political History, in order to allow for the understanding of the experiences and values

upon which lies the creation of the juridical framework on democracy in International Law, as well

as its application by its able subjects, identifying, therefore, the scope, the method of operation and

the legal effectiveness of legal treatment and judicial protection of democracy in International Law.

Key-words:  International  Law,  democracy;  self-determination;  democratic  clauses;  regional

integration; international tribunals. 
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INTRODUÇÃO

A democracia, cuja concepção se atribui a Aristóteles, ultrapassou a baixa popularidade

ao longo da maior parte da História das sociedades organizadas, as incessantes e necessárias críticas

doutrinárias e as dificuldades de implementação inerentes à participação humana na sua realização e

tornou-se o regime de governo mais difundido ao redor do mundo na contemporaneidade, tempo em

que se percebe a que multiplicação e intensificação das relações intersubjetivas ao redor do planeta

causou  inegáveis  (e  inevitáveis)  impactos  na  reorganização  da  sociedade  tecnologicamente

revolucionada, e, via de consequência, na maneira como o Direito se constrói e se aplica, tanto

como na dinâmica da política tanto global quanto interna dos países. A questão democrática, então,

protagonizou  abordagens  frequentes  nos  noticiários,  nas  manifestações  coletivas,  nos  discursos

políticos e até nas comunicações oficiais governamentais, revelando preocupações acerca da sua

existência, manutenção e relevância. 

Tal preocupação se traduz de diversas maneiras, tendo a democracia sido apresentada

como  matéria  de  Direito  doméstico,  como  objeto  de  normas  internacionais,  como  regime  de

governo,  como  conjunto  de  valores  e  ideais,  como  bem jurídico  a  ser  protegido  doméstica  e

internacionalmente e, em recentes situações extremadas, até mesmo como motivação de intervenção

em Estados, como ocorrido no Oriente Médio, gerando grandes repercussões tanto em favor quanto

contrárias  às  iniciativas  internacionais  desenvolvidas  nos  contextos  da  Guerra  do  Iraque  e  da

Primavera  Árabe,  por  exemplo.  Também nos  últimos anos,  a  título  de  variação dos  exemplos,

observou-se a dedicação de atores que operam o Direito Internacional à democracia, seus elementos

e aspectos, em situações como o impeachment do presidente paraguaio Fernando Lugo, em 2012, a

independência do Kosovo, em 2008, e a criação em maior escala, e com maior profundidade, de

normas de Direito Internacional dedicadas ao tema, que se inserem na competência de diversos

tribunais internacionais,  como é o caso das cláusulas democráticas adotadas  pelas  organizações

internacionais de integração regional no continente americano e na Europa.

O crescimento da popularidade do regime democrático ao redor do globo, em especial a

partir  do  século  XIX,  se  fez  acompanhar  de  diversas  transformações  pelas  quais  o  Direito

Internacional, tanto enquanto ciência quanto enquanto sistema jurídico-normativo, revelando, por

um lado, a ruptura do paradigma estatocêntrico praticado no Direito Internacional Clássico desde

Jellinek,  mas,  por  outro,  não sendo na contemporaneidade possível  negar  a  íntima relação que

guardam a democracia e a soberania, ambas profundamente ligadas à estrutura dos Estados e com
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evidente  influência  no  seu  comportamento  perante  os  demais  sujeitos  do  Direito

Internacional.

Admite-se, então, que no atual contexto de pluralização de sujeitos e fontes do

Direito  Internacional,  o  inegável  ganho  de  relevância  dos  Direitos  Humanos,  a

proliferação das organizações internacionais e o surgimento de diversos novos tribunais

internacionais,  é  possível  afirmar  que  todas  essas  novas  realidades,  combinadas,

superaram  o  teor  doméstico  dos  debates  acerca  da  existência,  manutenção  e

desenvolvimento  da  democracia  nos  Estados  de  modo  a  legitimar,  com a  criação  de

normas de Direito Internacional respectivas, que os tribunais internacionais a decidam

sobre o tema.

Na América Latina, esta tendência deu muitos frutos em razão do surgimento

de diversos processos de integração regional que foram iniciados, em maioria, a partir do

século XX, que por sua vez encontra suas raízes na Carta da Jamaica, sendo então que das

identidades  históricas,  políticas  e  jurídicas  entre  os  Estados  da  região  nasceram

organizações  e  tribunais  internacionais  com  vocação  congênita  para  a  defesa  da

democracia, permitindo-lhes avançar por esta seara.

Entretanto,  sabendo-se  que o  Direito  Internacional  se  trata  de  um sistema

descentralizado que regula sujeitos intrinsecamente políticos, a eficácia e a extensão da

proteção internacional da democracia se põem à prova, de sorte que, diante da ocorrência

de rupturas, interrupções e ameaças ao regime democrático, seja destacadamente ou no

contexto dos intervalos dos ciclos identificados como ondas democratizadoras, impõe-se

o desafio de normatizar internacionalmente a respeito de tema inexoravelmente ligado à

organização interna dos Estados soberanos e às suas relações com os seus povos, de quem

o poder soberano emana originariamente, embora paradoxalmente, lhe seja usurpado de

modo a dificultar a sua reobtenção.

A defesa da democracia pelo Direito Internacional nestas situações em que o

acesso  dos  povos  à  sua  soberania  é  cerceado  institucionalmente,  pode  também  ser

entendida  como  tutela  ao  passo  que,  nessas  circunstâncias,  em  que  se  observa

frequentemente  a  aplicação  de  políticas  públicas  repressivas  e  utilização  de  recursos
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institucionais e contingentes policiais e militares contra iniciativas de oposição política, os povos

devem ser visualizados não somente como fonte coletiva do poder soberano, mas também como

conjunto  de  indivíduos  hipossuficientes  em relação  ao  Estado  e  sem suficiente  acesso  às  suas

estruturas burocráticas para defender-se de maneira apropriada e por vias pacíficas.

Na seara da tutela da democracia no âmbito do Direito Internacional, então, os Tribunais

Internacionais  podem  atuar  como  profícua  ferramenta  de  reafirmação  e  implementação  do

arcabouço  normativo,  principiológico  e  costumeiro  que  o  permeia,  uma  vez  que,  exercendo  a

função jurisdicional e tendo os Estados voluntariamente submetidos a eles, estes órgãos são capazes

de,  muito  além  de  dar  solução  às  demandas  recebidas,  interpretar  sistematicamente  o  Direito

Internacional circunscrito às suas competências para oferecer condições de avanço na frente da

defesa  da  integridade  democrática  em favor  do  povo,  mais  que  do  Estado,  cuja  atividade,  em

situações  de anormalidade,  representa tão somente  os  agentes  em controle  das  instituições,  em

detrimento da expressão da soberania.

O presente estudo propõe, então, com respaldo em um panorama histórico, político e

geográfico, testar a viabilidade e os limites do tratamento jurídico dispensado à democracia como

via de tutela,  nos moldes explicitados,  de sorte que necessariamente serão perpassadas diversas

questões que se erguem quase imediatamente diante da confrontação entre a presença do Direito

Internacional em temas que permeiam a organização dos Estados, a saber, por exemplo: (i) Como a

democracia  é  concebida pelo  Direito  Internacional  na atualidade?;  (ii)  Ao Direito  Internacional

interessa  verdadeiramente  a  promoção  da  democracia  como regime  de  governo?;  (iii)  Como a

proteção  internacional  da  democracia  pode  ser  harmonizada  com  a  defesa  da  soberania  dos

Estados?; (iv) Qual é a relação entre a democracia e os direitos humanos, e, via de consequência,

qual é a relação entre a proteção internacional dos direitos humanos e as normas que versam sobre

democracia?; (v) Quais são e como surgiram as normas e princípios de Direito Internacional que

versam sobre a democracia?; (vi) Sobre que conteúdos da democracia se debruçam tais fontes?;

(vii)  Quais  são  as  semelhanças  e  quais  são  as  diferenças  entre  o  desenvolvimento  do  Direito

Internacional  geral  e  na  América  Latina?;  (viii)  Qual  foi  o  impacto  destas  particularidades  do

Direito  Internacional  latino-americano na construção dos  Tribunais Internacionais  e  das normas

internacionais  sobre  democracia?;  (ix)  Como se  opera  a  aplicação  dos  princípios  e  normas  de

Direito Internacional sobre democracia nos Tribunais internacionais?; e, por derradeiro: (x) Qual é o

conteúdo e a eficácia da tutela da democracia nos tribunais internacionais?
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As  respostas  destes  questionamentos,  evidentemente,  não  podem  ser

oferecidas  pronta e simplesmente, em especial tratando-se de matéria que se transformou

com o passar do tempo, sendo indispensável aportes multidisciplinares sobre questões

históricas, políticas, geográficas, econômicas, sociológicas, antropológicas e filosóficas,

que necessariamente refletem na construção do Direito. Por esta razão, o presente estudo

hipotético-dedutivo tem natureza simultaneamente exploratória e explicativa, de sorte que

se exploraram fontes bibliográficas e documentais, além de estudos de caso para procurar

responder às indagações que permeiam o objeto central da pesquisa.

No  primeiro  capítulo,  se  procederá  a  descrição  da  evolução  histórica  do

conceito e dos modelos de democracias desde a sua concepção aristotélica, e, em seguida,

tratar-se-á dos aspectos fundamentais da História e da evolução do Direito Internacional

para estabelecer as bases conceituais para o desenvolvimento da pesquisa proposta de

modo mais  consistente.  Além disso,  o  capítulo  será também dedicado a compreender

como se dá  a  inserção  da  democracia  entre  os  temas  tratados pelo  referido  ramo da

ciência jurídica, revisitando os paradigmas do Direito Internacional Clássico que foram

superados  para  delinear  a  sua  concepção  hodierna,  a  exemplo  da  soberania  e  da

territorialidade, que são fatores-chave para que se atinja a democracia como objeto do

Direito  Internacional  Público  Contemporâneo.  Esse  capítulo,  por  derradeiro,  também

demonstrará de que maneira se operou a produção normativa e a atuação de organizações

internacionais em defesa da Democracia no contexto global, sem deixar de contemplar a

relação entre esta e os Direitos Humanos.

Percorrido este caminho inicial,  o segundo capítulo será destinado a detalhar a

dinâmica da tutela da democracia pelo Direito Internacional especificamente na América

Latina,  em razão  do  volume  de  organizações  e  tribunais  internacionais  existentes  na

região,  bem  como  das  identidades  históricas  e  políticas  que  influenciaram  o

desenvolvimento  do  quadro  jurídico  da  região,  analisando  em ordem  cronológica  as

iniciativas  empreendidas  com  esse  objetivo  para  estabelecer  um  arcabouço

principalmente de normas e princípios que a fundamente. O segundo capítulo, então, é

dividido  em  função  dos  períodos  de  tempo  em  que  os  Estados  latino-americanos

encontravam-se  em  semelhantes  situações  políticas  ao  longo  da  História,  que  se
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denominou  “movimentos  sincrônicos”,  sendo  contextualizada  em  cada  um  destes  períodos  a

situação em que se encontrava o desenvolvimento do Direito Internacional na região, os processos

de regionalismo, a criação de normas regionais para a proteção da democracia e a atuação das

organizações internacionais da região no tema.

O  terceiro  e  último  capítulo  será  dedicado,  então,  à  contextualização  da  jurisdição

internacional  e  da  criação  dos  tribunais  internacionais  de  vocação  universal  e  daqueles  latino-

americanos, seguida da análise da atuação dos tribunais internacionais no que concerne à aplicação

do aparato descrito nos capítulos anteriores em casos em que a democracia figurou como tema nas

discussões e nas respectivas decisões, bem como dedicar-se-á, ainda, à aferição da efetividade dessa

atividade jurisdicional.

Desta feita, o objetivo do presente estudo não é o de formular um atlas completo da proteção

da democracia no Direito Internacional, mas identificar qual é a sua medida nos dias atuais, bem

como compreender as bases da sua construção, o que tornará possível verificar, em última análise, o

conteúdo e a efetividade da tutela da democracia pelos tribunais internacionais.
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CONCLUSÃO

Muito embora ao longo dos séculos a democratização dos Estados ao redor do

planeta tenha se operado em ciclos de avanços e retrocessos, da mesma maneira como a

maioria  dos  processos  de  transformação  estrutural  que  se  observou  na  História  das

civilizações organizadas, a ocorrência de rupturas, interrupções e ameaças à manutenção

da ordem democrática nunca foi capaz de minar a valorização dos ideais de liberdade e

igualdade sob cujo signo navegam os regimes democráticos desde a Antiguidade.

Por esta razão, também desde muito cedo os povos aprenderam a defender sua

liberdade,  a  princípio  por  meio  do  emprego  da  violência  e  das  guerras,  até  que  se

desenvolvessem  os  mecanismos  de  solução  pacífica  de  controvérsias.  A  defesa  da

liberdade  também reflete,  na  seara  do  Direito  Internacional,  no  reconhecimento  e  na

valorização do princípio da autodeterminação dos povos, consubstanciados, por exemplo,

na  Carta  de  Washington  de  1941  e  na  Opinião  Consultiva  sobre  a  Legalidade  da

Declaração Unilateral de Independência do Kosovo conforme o Direito Internacional da

Corte Internacional de Justiça.

Na  América  Latina  especialmente,  as  organizações  internacionais  de

integração regional, que foram construídas sob a influência do pan-americanismo e do

bolivarianismo, que, apesar dos pontos antagônicos, são doutrinas fundamentadas em um

senso  de  preservação  da  liberdade  contra  as  antigas  metrópoles  e  contra  influências

externas que sejam potencialmente nocivas ao exercício da soberania reconquistada pelos

povos latino-americanos somente após três séculos de subjugação. Esta tradição de defesa

da soberania dos Estados que se faz presente na América Latina se traduz, no Direito

Internacional  da  atualidade,  sob  a  forma  de  cláusulas  democráticas  no  âmbito  das

organizações internacionais da região, que se prestam a instrumentalizar a proteção da

democracia nos Estados contra a atuação de agentes políticos internos ou externos que

interfiram ou usurpem o exercício da soberania popular.

É também em decorrência do fato de que as democracias latino-americanas já

sofreram perturbações de gênese doméstica múltiplas vezes que se faz profundamente

necessária  a  existência  deste  arcabouço  normativo  e  principiológico  internacional  e

regional para proteger o exercício da soberania popular, expressão da autodeterminação e,

em última análise, reflexo coletivizado da liberdade individual, para proteger os regimes



democráticos e os direitos humanos dos indivíduos na região. Isto, aliás, se verifica nas declarações

dos  órgãos  deliberativos  das  organizações  internacionais  acerca  da  manutenção  da  ordem

democrática nos seus Estados membros, bem como, em hipóteses mais raras, nas manifestações dos

tribunais internacionais a respeito da matéria.

Neste compasso, a proteção internacional da democracia não deve ser entendida como

violação a soberania interna, em razão do fato de que, levando-se em conta que contempla, por

meio da proteção dos seus aspectos procedimentais, o conteúdo de direitos materiais a ela atrelados,

uma vez que a proteção destes últimos reside, domesticamente,  na própria estrutura formal que

garante  a  regularidade  da  representação  da  vontade  popular  na  atuação  das  instituições

democráticas. A proteção da democracia por meio de normas e princípios de Direito Internacional,

então, possui uma dimensão de tutela, objeto central deste estudo, na qual se presta a proteger, por

força da atuação das organizações e, principalmente, dos tribunais internacionais e com base nas

normas e princípios respectivos de Direito Internacional, a integridade democrática dos Estados

contra  aquelas  forças  que  se  opuserem  a  ela  de  maneira  que  obste  ao  povo  manifestar

soberanamente a sua eventual discordância e promover a consequente alteração correlata.

Com  este  espírito,  o  primeiro  capítulo  deste  trabalho  se  dedica,  a  princípio,  a

desenvolver o conceito e os modelos de democracia praticados ao longo da História para então

analisar a sua compatibilidade com princípios e institutos de Direito Internacional, esclarecendo a

legitimidade e a necessidade de o Direito Internacional contemplar a promoção da democracia, que

se opera no contexto do sistema jurídico-normativo constituído nos últimos séculos, particularmente

a partir da criação da Organização das Nações Unidas, por meio do desenvolvimento do princípio

da autodeterminação dos povos, da valorização e afirmação da proteção dos direitos humanos, e da

constituição  de  cláusulas  democráticas  e  normas  sobre  a  democracia  procedimental  nas

organizações internacionais.

Construída  a  fundação  teórica  desta  pesquisa  e  demonstrado  desenvolvimento  da

proteção da democracia no cenário global, o segundo capítulo analisa mais detalhadamente o seu

desenvolvimento na América Latina, marcado pelas influências tanto das ondas democratizadoras

quanto  dos  movimentos  sincrônicos  da  história  política  regional,  que  atravessou os  séculos  de

marginalização para, com o surgimento das iniciativas de integração regional, abrir caminho para a

proteção da democracia procedimental no âmbito das organizações internacionais tanto pela via

normativa  quanto  pela  via  da  tutela  jurisdicional,  repisando  a  convergência  entre  os  ideais

democráticos,  os  direitos  humanos  e  os  propósitos  da  integração  entre  Estados,  além  das

necessidades políticas idiossincráticas da região no que se refere aos ciclos democráticos que não

raro resultam lesões aos regimes latino-americanos, às quais o Direito Internacional já é capaz de
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responder, conforme demonstrado, por meio da aplicação das normas respectivas e da

atuação das organizações internacionais da região.

Por derradeiro, o terceiro capítulo do estudo transpõe o quanto teorizado nos

capítulos  anteriores  para  o  ambiente  jurisdicional,  de  sorte  que,  após  compreender  o

desenvolvimento  da  jurisdição  no  Direito  Internacional  e  a  criação  dos  tribunais

internacionais neste contexto, foram apreciados exemplos de manifestações dos tribunais

internacionais em defesa da democracia. Ficou demonstrado, então, que tal se deu tanto

pela  frente  principiológica,  no  caso  da  Opinião  Consultiva  da  Corte  Internacional  de

Justiça a  respeito da legalidade da declaração de independência do Kosovo perante o

Direito Internacional, quanto pela aplicação das cláusulas democráticas e pela defesa das

estruturas  da  democracia  procedimental  nos  casos  Paraguai  Vs.  Argentina,  Brasil  e

Uruguai,  julgado  pelo  Tribunal  Permanente  de  Revisão  do  MERCOSUL,  e  Tribunal

Constitucional  Vs.  Peru,  julgado  pela  Corte  Interamericana  de  Direitos  Humanos.

Também neste capítulo se esclarece a necessária diferenciação a ser feita entre estes casos

e os vários outros que versam sobre direitos humanos em abordagem material em razão

do fato de que a construção normativa a respeito destes temas se deu separadamente,

oportunizando a sua contemplação cada um em suas instâncias especializadas à vista da

grande  variação  tanto  de  conteúdo  quanto  de  profundidade  existente  na  abordagem

normativa dos direitos humanos em cada organização internacional da região e da maior

uniformidade que apresenta ao contemplar os aspectos procedimentais e institucionais da

manutenção  dos  regimes  democráticos,  em  que  pese  a  intrínseca  conexão  entre  a

realização destes e a da democracia em seu ótimo paretiano, decorrente da coincidência

de direitos e valores cuja efetivação se apresenta como condição para que se realizem.

Nesta cadência, ficou compreendido que a democracia pode ser entendida, em

sua polissemia, como um regime de governo, como um conjunto de valores e ideais e

como um bem jurídico cuja proteção interessa profundamente ao Direito Internacional,

simultaneamente, e que, enquanto bem jurídico, a concepção biparte de suas dimensões

procedimental  e  material  aproveita  ao  desenvolvimento  do  seu  próprio  tratamento  na

seara  do  Direito  Internacional,  de  sorte  que  a  proteção da  democracia  procedimental

encontra  respaldo  principalmente  nas  chamadas  cláusulas  democráticas  e  nas  normas

correlatas, além de no princípio da autodeterminação dos povos, enquanto, por outro lado,
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a efetivação da democracia chamada material ficou relegada aos sistemas de proteção dos direitos

humanos.

Esclareceu-se que a soberania dos Estados não obsta a proteção da democracia nos seus

âmbitos, a uma porque esta lhes é de próprio interesse, a duas porque o núcleo da proteção da

democracia procedimental é a preservação da própria soberania e do seu regular exercício pelo povo

e, a três,  porque com efeito no Direito  Internacional já foi superada a hipótese de violação da

soberania  nacional  pela  simples  submissão  dos  Estados  às  normas,  organizações  e  tribunais

internacionais desde o desenvolvimento das teses voluntaristas.

Em momento  posterior,  verificamos  que  as  normas  internacionais  que  promovem a

defesa da democracia procedimental descendem da afirmação do princípio da autodeterminação dos

povos  na  Carta  de  Washington  de  1941,  na  Carta  da  Organização  das  Nações  Unidas  e  nas

Resoluções 1514 e 1541 da Assembleia Geral da ONU, tendo refletido,  em escala regional,  na

proteção dos mecanismos institucionais que viabilizam a garantia da realização do direito então

reconhecido à autodeterminação titularizado pelos povos e executado pelos Estados.  Gize-se que,

particularmente na América Latina, em que pese o fato de que os valores democráticos se tornaram

caros desde muito cedo, a implementação do regime somente se deu conforme os ciclos das ondas

democratizadoras atingiam a região, sendo que estes processos se faziam acompanhar, com pouco

atraso, de inciativas de aprofundamento e universalização da integração regional latino-americana e

de  normatização da  proteção  dos  direitos  humanos  e  da  democracia  procedimental,  originando

assim diversos sistemas de proteção no âmbito de cada organização internacional da região e tendo

sido verificado o seu funcionamento por meio dos exemplos ventilados.

Por  derradeiro,  foi  observado  que  os  tribunais  internacionais,  cuja  criação  também

acompanhou  o  aprofundamento  dos  regionalismos  e  do  tratamento  normativo  internacional  da

democracia, exercendo sua jurisdição nos limites dos sistemas institucionais sobre que se apoiam,

detêm legitimidade  e  recursos  jurídicos  para  decidir  a  respeito  da  manutenção  da  democracia,

havendo lastro normativo para tal, bem como já o fizeram, seja por meio da prestação jurisdicional

nos sistemas de direitos humanos para contemplar a dimensão material da democracia, ou aplicando

as cláusulas  democráticas  e  demais  normas atinentes  no quadro normativo à sua disposição na

proteção da democracia procedimental.

É possível afirmar,  desta maneira,  sobre o conteúdo da promoção da democracia no

Direito  Internacional,  o  que  necessariamente  inclui  as  hipóteses  de  tutela,  que  se  encontram

contempladas  sim  ambas  suas  dimensões  procedimental  e  material,  tendo-se  em consideração,

contudo, que esta promoção, via de regra, se opera por vias distintas. Neste sentido, também se

afirma que, no que se refere à tutela da democracia no Direito Internacional, referindo-se a proteção
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oferecida pelo seu sistema jurídico-normativo, materialmente, à proteção das instituições

democráticas e da garantia do seu funcionamento em prol da realização da representação

da  soberania  popular  pelo  exercício  do  seu  poder  pelos  agentes  em  controle  destas

instituições, de sorte que, a estas normas, interessa alcançar o conteúdo da democracia

procedimental mais que a material, enquanto o contrário ocorre nos sistemas de direitos

humanos. 

Até o presente momento, o Direito Internacional, então, encontrou caminhos

para  desenvolver  mecanismos  legítimos,  estruturados,  juridicamente  fundamentados  e

eficazes,  na  medida  em  que  sua  aplicação,  apesar  de  não  ter  sido  unanimemente

provocada e das limitações impostas ao próprio Direito Internacional na atualidade como

a sua descentralização e a grande diversidade de sistemas jurídicos que o integram, se deu

nas organizações internacionais e, principalmente nos tribunais internacionais, conforme

se analisou no derradeiro capítulo deste estudo, de maneira a procurar sempre expandir o

seu próprio alcance, ao exemplo do Laudo 1/2012 do Tribunal Permanente de Revisão do

MERCOSUL,  em que o  Tribunal,  ainda  que  impossibilitado  de  apreciar  o  mérito  da

demanda, registrou na decisão a afirmação da sua competência ratione materiae e, ainda,

detalhou o procedimento a ser utilizado e os critérios mínimos para que se admitisse

novas contendas sobre a temática no futuro, dando dois passos à frente na uniformização

e  na  verificação  da  aplicabilidade  da  norma  regional  em  decisão  que,  sem  análise

meritória, poderia ter sido esvaziada deste conteúdo. 

Na atualidade, às vistas da preocupação com a chegada de um novo inverno

de crises das instituições, e, principalmente, dos valores democráticos, a consolidação da

tutela da democracia pelos tribunais internacionais é sinal de que o Direito Internacional,

nas idas e vindas das ondas democratizadoras e dos períodos de crises dos regimes por

elas originados, das guerras e da colonização, se estabeleceu com suficiente firmeza para

que se erguesse o lastro jurídico sem o qual aquela não seria possível e para demonstrar a

viabilidade e a eficácia da sua aplicação.

É também fato, contudo, que as experiências de tutela da democracia pelos

tribunais internacionais demonstraram também que o sistema que a sustenta comporta

aprofundamento, senão pela baixa incidência de provocação das suas jurisdições,  para

melhor contemplar também aspectos da democracia material. Mesmo assim, é possível

afirmar  com  clareza  que  os  recursos  disponíveis  atualmente  para  a  proteção  da
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democracia  no  Direito  Internacional  já  são  suficientes  para  que  as  organizações  e  os  tribunais

internacionais se envolvam nestas questões.

De  toda  sorte,  o  Direito  Internacional  só  responderá  com  o  tempo,  como  sempre

respondeu, quanto ainda tarda o dia em que todos os povos encontrarão no seu âmbito a necessária

proteção das suas liberdades, consubstanciadas nos regimes democráticos e também individuais,

para que possam se desenvolver pacífica e igualitariamente. A nós, seus estudiosos, resta prosseguir

em nosso ofício para, assim, procurar auxiliar na construção de um futuro livre, igual e justo, como

deve ser a  democracia,  com pés  firmes nos ensinamentos  que o passado nos oferece e  que os

pensadores desta e de outras épocas desenvolveram a seu respeito.
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