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RESUMO 

 

ALAMINO, Felipe Nicolau Pimentel. Anexação da Crimeia: autodeterminação dos 

povos, agressão e secessão no Direito Internacional. 2021. 384 p. Tese (Doutorado em 

Direito Internacional) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

Em 2014 a Crimeia foi anexada, via acordo bilateral, à Federação Russa, após semanas de 

manifestações e incertezas quanto a seu futuro. Esta anexação deu-se a partir de declaração 

unilateral de independência e plebiscito na Crimeia baseados no direito à autodeterminação 

dos povos, pretensamente amparado pelo Parecer Consultivo da Corte Internacional de 

Justiça de 2010, com relação ao Kosovo. Apesar de os dois territórios apresentarem 

composição étnica semelhante, com eslavos ortodoxos e populações muçulmanas, os 

processos de independência e consequentes desdobramentos foram diferentes. Enquanto no 

Kosovo a independência se deu após conflito, na Crimeia, a movimentação secessionista 

deu-se após a ocupação de edifícios estratégicos na Península por tropas uniformizadas, 

sem identificação, o que permite levantar dúvidas sobre a assertividade do uso do direito à 

autodeterminação, se este não foi usado instrumentalizado para justificar uma agressão 

russa, coroada com a anexação do território sob o verniz de legalidade com o tratado entre 

a Federação Russa e a Crimeia independente. A ameaça à proteção da minoria étnico-

linguística russa na Ucrânia também não se confirma, haja vista que nenhum órgão 

internacional, ou sistema de monitoramento de direitos humanos tenha apontado violações, 

diferentemente do caso kosovar. Investigam-se os institutos da agressão, da 

autodeterminação dos povos e da secessão no Direito Internacional, com análise de 

julgados nas Cortes Internacionais, na tentativa de se buscar a uma resolução para o caso 

crimeano. Busca-se também, averiguar a evolução dos conceitos de minoria e de povos 

indígenas e como sua proteção se deu no caso específico da Crimeia para entender a 

afirmação da Federação Russa sobre ameaças à população de origem russa na Península. 

Conclui-se que a população russa gozava de seus direitos e que se usou a autodeterminação 

como pretexto para realizar um delito internacional, a agressão, além de se entender que a 

autodeterminação dos povos e a secessão continuam em evolução no direito, ainda com 

entraves relativos à esfera interna dos Estados. 

 

Palavras-chave: Agressão. Autodeterminação dos Povos. Secessão. Minorias. Crimeia. 
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ABSTRACT 

 

ALAMINO, Felipe Nicolau Pimentel. Annexation of Crimea: self-determination of 

peoples, aggression and secession in International Law. 2021. 384 p. Thesis (Doctorate in 

International Law) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

In 2014, Crimea was annexed, via bilateral agreement, to the Russian Federation, after 

weeks of demonstrations and uncertainties about its future. This annexation was based on 

a unilateral declaration of independence and a referendum in Crimea based on the right of 

peoples to self-determination, allegedly supported by the 2010 Advisory Opinion of the 

International Court of Justice, in relation to Kosovo. Although the two territories have a 

similar ethnic composition, with Orthodox Slavs and Muslim populations, the processes of 

independence and consequent developments were different. While Kosovo’s independence 

took place after a conflict, in Crimea the secessionist movement took place after the 

occupation of strategic buildings on the Peninsula by uniformed troops, without 

identification, which raise doubts about the assertiveness of the use of the right to self-

determination, if it was not used instrumentally to justify a Russian aggression, crowned 

with the annexation of the territory under the legal framework of the treaty between Russia 

and independent Crimea. The threat to the protection of the Russian ethnic-linguistic 

minority in Ukraine is also not confirmed. Unlike the case of Kosovo, no international 

body, or human rights monitoring system has pointed out violations. The institutes of 

aggression, self-determination of peoples and secession in International Law are 

investigated, with analisys of judgments in the International Courts, in an attempt to seek a 

resolution for the Crimean case. It also seeks to investigate the evolution of the concepts of 

minority and indigenous peoples and how their protection occurred in the specific case of 

Crimea, in order to understand the Russian Federation’s statement about threats to the 

population of Russian origin in the Peninsula. The conclusion is that the Russian 

population enjoyed their rights and that self-determination was, therefore, used as an 

excuse to carry out an international crime, aggression. In addition, it is concluded that 

self-determination of peoples and secession continue to evolve in law, although they face 

obstacles related to the internal sphere of States. 

 

Keywords: Aggression. Self-determination of Peoples. Secession. Minorities. Crimea 
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RÉSUMÉ 

 

ALAMINO, Felipe Nicolau Pimentel. Annexion de la Crimée: autodétermination des 

peuples, agression et sécession en Droit International. 2021. 384 p. Thèse (Doctorat en 

Droit International). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

En 2014, la Crimée a été annexée, via un accord bilatéral, à la Fédération de Russie, 

après des semaines de manifestations et d'incertitudes sur son avenir. Cette annexion 

reposait sur une déclaration unilatérale d'indépendance et un référendum en Crimée 

fondés sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, prétendument étayés par l'Avis 

Consultatif de la Cour Internationale de Justice de 2010, concernant le Kosovo. Bien que 

les deux territoires aient une composition ethnique similaire, avec des populations slaves 

orthodoxes et musulmanes, les processus d’indépendance et les développements qui en 

résultent étaient cependant différents. Alors que l’indepéndance du Kosovo a eu lieu après 

un conflit, en Crimée, le mouvement sécessionniste a eu lieu après l'occupation des 

bâtiments stratégiques de la Péninsule par des troupes en uniforme, sans identification, ce 

qui soulèvent des doutes sur l'affirmation de l'utilisation du droit à l'autodétermination, s'il 

n’a pas été instrumentalisé pour justifier une agression russe, couronnée par l'annexion du 

territoire dans le cadre juridique, selon le traité entre la Russie et la Crimée indépendante. 

La menace à la protection de la minorité ethnique et linguistique russe en Ukraine n’est 

pas non plus confirmée. Contrairement au cas du Kosovo, aucun organisme international 

ou système de surveillance des droits humains n’a signalé de violations. Les instituts 

d'agression, d'autodétermination des peuples et de secession en Droit International font 

l’objet d’enquêtes, avec une analyse des jugements des Tribunaux Internationaux, dans 

une tentative de chercher une solution à l'affaire de la Crimée. On cherche également à 

étudier l'évolution des concepts de minorité et de peuples autochtones et comment leur 

protection s'est produite dans le cas spécifique de la Crimée, afin de comprendre la 

déclaration de la Russie sur les menaces pesant sur la population d'origine russe dans la 

Péninsule. On a conclu que la population russe jouissait de ses droits et que 

l'autodétermination était utilisée comme excuse pour commettre un crime international, 

une aggression. En outre, on a conclu que l'autodétermination des peuples et la sécession 

continuent d'évoluer en Droit, même avec des obstacles, liés à la sphère interne des États. 

 

Mots clés: Agression. Autodétermination des peuples. Sécession. Minorités. Crimée. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 2014, no contexto de mudanças políticas que a Ucrânia vinha enfrentando ao 

longo do século XXI, viu-se na Península da Crimeia, porção mais ao sul do território 

ucraniano, que outrora fora parte da Rússia, manifestações do direito à autodeterminação 

que culminaram com a separação da Crimeia da Ucrânia, com a convocação de plebiscito e 

com a posterior anexação da República Autônoma da Crimeia pela Federação Russa como 

mais uma entidade formadora do território daquele Estado. 

A alteração do status da Crimeia levou a questionamentos importantes com relação 

ao Direito Internacional. Abordando a proteção de minorias e as garantias de proteção de 

seus direitos, questiona-se se a manifestação pelo direito à secessão com o exercício da 

autodeterminação na Península não foi uma manobra para encobrir o uso da força e uma 

agressão da Federação Russa à Ucrânia. Para tanto, o presente trabalho analisa estes fatos 

com base no método dedutivo, utilizando-se, sobretudo, de fontes primárias, partindo da 

hipótese de que a defesa da autodeterminação da Crimeia foi uma forma de legitimar um 

ilícito internacional, uma agressão seguida de uma anexação. 

Inicia-se a investigação pela formação do território da Ucrânia, um caldeirão 

multiétnico, encontro de diversas civilizações ao longo da história, desde a sedentarização 

de grupos eslavos na região, passando pela criação da Rus’ Kievana, até sua independência 

e separação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na década de 1990. Em todos 

estes períodos, mantém-se a importante análise da formação territorial especificamente da 

Península da Crimeia, com o encontro de duas civilizações, a ortodoxa eslava com a tártara 

muçulmana, para se chegar ao entendimento dos diversos grupos humanos que habitam 

naquele território e como as relações entre estes grupos são colocadas. 

Com as notas sobre o histórico da formação territorial ucraniana, passa-se à 

conceituação do termo minoria e da sua proteção em nível internacional, demonstrando 

diversas abordagens teóricas sobre o tema e como o Direito Internacional tem respaldado 

os direitos destes grupos humanos - sobretudo em nível europeu, analisando as proteções 

existentes às minorias no contexto da Península - os russos, os ucranianos e os tártaros da 

Crimeia, que se consideram povos indígenas da Península da Crimeia, o que lhes garante 

direitos diferentes daqueles endereçados às minorias. 

Esta abordagem virá a facilitar a elucidação da hipótese, uma vez que a anexação e 

o suporte dado à autodeterminação da Crimeia foram feitos com base na proteção de 
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minorias, os russos étnicos, que pretensamente vinham sofrendo ameaças a seus direitos 

fundamentais. O capítulo também procura demonstrar as diferenças de tratamento e de 

panorama jurídico protetivo com relação aos distintos grupos sob as soberanias tanto da 

Ucrânia, quanto, posterior à anexação, da Federação Russa. 

Havendo conceituado minorias e estabelecido o eixo histórico-geográfico ao qual 

se restringirá o trabalho, passa-se à análise do caso sob três prismas diferentes e 

complementares para o entendimento da questão na Crimeia para tentar responder a 

hipótese: a agressão com a anexação, a autodeterminação dos povos e a secessão no 

Direito Internacional. 

Inicia-se com a análise da evolução histórica do conceito de guerra até ser 

entendido e diferenciado, quando fora da legalidade, como agressão, com especial atenção 

à anexação como modalidade deste ilícito internacional. Para tanto, abordam-se casos 

célebres de agressão, para exemplificar como as Cortes Internacionais, sobretudo a Corte 

Internacional de Justiça, têm entendido este fenômeno e têm se manifestado, o que leva a 

direcionar a análise para a presença de misteriosas tropas não identificadas, trajando 

uniforme militar, sendo levantadas hipóteses acerca de suas origens e, com cada hipótese, 

uma conclusão diferenciada acerca dos eventos de 2014. Todas as hipóteses, porém, levam 

à conclusão de que há responsabilidade russa nas manifestações com relação à Crimeia 

naquele ano. 

Com a análise sobre a agressão e a anexação do território da Crimeia pela 

Federação Russa, passa-se a abordar o direito à autodeterminação dos povos, com suas 

vertentes interna, autogoverno, e externa, independência por meio da secessão, no contexto 

da descolonização e no contexto atual, por meio de análises de casos, tanto os que 

chegaram a um contencioso levado à Corte Internacional de Justiça, quanto os casos que 

foram resolvidos fora do ambiente jurídico. 

Abordam-se, para entender melhor estes fenômenos, dois temas bastante caros ao 

contexto da autodeterminação dos povos e da secessão, as consultas populares, tanto na 

modalidade de plebiscito quanto de referendo, e as declarações unilaterais de 

independência, com pesquisa acerca das similitudes e diferenças de casos históricos do uso 

destes institutos e, sobretudo, com o caso emblemático, analisado pela Corte Internacional 

de Justiça, via Parecer Consultivo, da Declaração Unilateral de Independência do Kosovo, 

em 2008, servindo como base comparativa para a Declaração Unilateral de Independência 

da Crimeia que o cita. 
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A análise do caso kosovar auxilia na interpretação dos fatos ocorridos relativos à 

Crimeia, levantando-se questões acerca do uso da autodeterminação de forma viciada, isto 

é, por entidades de diferentes titularidades com objetivos diversos daqueles naturais ao 

direito em questão, o que transformaria o cenário analisado, contaminando-o e tornando os 

eventos de 2014 em ilícitos também sob este prisma, reforçando a hipótese inicial. 

O caso kosovar, até 2020, foi o único de matriz não colonial a ser analisado pela 

Corte Internacional de Justiça em um Parecer Consultivo com importantes contribuições 

para o Direito Internacional. 

Ainda que a Corte rechace a caracterização do caso como um precedente, apresenta 

algumas diretrizes que demonstram quando ocorrem ilícitos internacionais na aplicação do 

direito à autodeterminação e quando podem, ou não, ocorrer, o que acabou sendo 

instrumentalizado por outros movimentos secessionistas. 

O Kosovo é matéria de importância no estudo do caso da Crimeia desde sua 

composição étnica. De forma parecida com a Crimeia, o Kosovo também é um território de 

encontro de duas civilizações, os eslavos ortodoxos - sérvios - com os albaneses 

muçulmanos, influenciados pelos séculos de dominação turco-otomana na região. Para 

melhor compreensão, apensado ao trabalho, apresenta-se breve histórico da região para 

melhor aprofundar a análise sobre os acontecimentos da guerra na dissolução da antiga 

Iugoslávia e a criação de um Estado independente. 

Finalmente, abordam-se os desdobramentos jurídicos da declaração unilateral do 

Parlamento da Crimeia de 2014, com as questões levadas às Cortes Internacionais e suas 

perspectivas, além de apresentar uma tentativa de interpretação dos conceitos abordados e 

analisados na ótica atual do Direito Internacional, sobretudo com relação ao alcance da 

autodeterminação dos povos, se há barreiras à sua aplicação e ao alcance do indivíduo, 

organizado em povos a exercer seu papel, hodiernamente, de sujeito de Direito 

Internacional. 
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1 NOTAS SOBRE O HISTÓRICO DA FORMAÇÃO 

TERRITORIAL DA UCRÂNIA ATÉ O SÉCULO XX 

 

A Ucrânia, em matéria de extensão territorial, é o segundo maior país do continente 

europeu, ficando atrás apenas da Federação Russa
1
, com uma área de 603.700 quilômetros 

quadrados, muito fértil, devido ao solo negro da bacia do rio Dniepre, apelidada de o 

celeiro da Europa
2
. 

A área ucraniana compõe um território maior do que as superfícies da Alemanha e 

do Reino Unido combinadas, porém, comparativamente, sua população é escassa, 

contando com aproximadamente 45,5 milhões de habitantes, segundo dados oficiais
3
 do 

Estado
4
. 

Apesar de ser um país relativamente novo
5
, suas fronteiras correspondem 

praticamente à totalidade do território originalmente habitado por ucranianos étnicos, ainda 

que atualmente, também, encontrem-se em território ucraniano, em um total de 

aproximadamente 20% da população, russos, poloneses, bielorrussos, tártaros da Crimeia, 

entre outros
6
. 

Para que os atuais conflitos envolvendo a Península da Crimeia
7
 possam ser 

compreendidos, faz-se necessário uma abordagem histórica, ainda que superficial, com o 

                                                 
1
 Em todos os dados, sempre que forem relativos à Ucrânia, no presente trabalho, será considerado em 

conjunto o território da Península da Crimeia. 
2
 PLOKHY, Serhii. The Gates of Europe: A history of Ukraine. New York: Basic Books, 2017, p.8. 

3
 Estes dados, de abril de 2020, trabalham com a população ucraniana sem considerar a população da 

República Autônoma da Crimeia e da cidade de Sebastopol, por atualmente, encontrarem-se sob a 

administração russa. Os dados apresentam dois pontos a serem destacados além do total da população. 

Primeiro, são estimativas, feitas a partir do cálculo entre nascimentos e mortes registradas no período. 

Finalmente, o estudo demonstra uma perda populacional do Estado ucraniano, com forte peso na 

emigração, de aproximadamente 6,7 mil pessoas (STATE STATISTICS SERVICE OF UKRAINE. 

Population number in January-March 2020. Disponível em: 

htttp://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/eng/news/op_form_e.asp. Acesso em 20 jun.2020.). 

Destaca-se também que o último censo oficial da Ucrânia, considerando todos os territórios, inclusive a 

Crimeia, foi realizado de forma oficial em 2001 e sua população era de aproximadamente 48,5 milhões 

(STATE STATISTICS COMMITTEE. About number and composition population of UKRAINE 

by data All-Ukrainian Population Census '2001 (Actual Population). In: All-Ukrainian population census 

2001. Disponível em: http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/results/general/estimate. Acesso em: 20 jun. 

2020.).  
4
 STATE STATISTICS SERVICE OF UKRAINE. Population (by estimate) as of April 1, 2020. Average 

annual populations January-March 2020.  Disponível em: 

http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/eng/news/op_popul_e.asp. Acesso em: 19 jun. 2020. 
5
 Sua independência ocorreu após o colapso da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1991. 

6
 YEKELCHYK, Serhy. Ukraine: birth of a modern nation. New York: Oxford University Press, 2007, p. 4-5. 

7
 Região que teve diversos nomes ao longo dos tempos e das sucessivas levas populacionais que alcançavam 

o território. Крым em russo, Крим em ucraniano, Къырым em tártaro da Crimeia, sendo transliterados na 

literatura como Krym, ou Qirim. 
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objetivo de mapear os principais grupos humanos que dominaram e que, de alguma 

maneira, deixaram suas marcas no território até os dias atuais. 

Assim, analisaremos as principais levas de grupos humanos
8
 que chegaram ao que 

hoje chamamos de Ucrânia, desde sua fundação até o início do século XX, com especial 

destaque para a Crimeia, na tentativa de se compreender este caldeirão étnico que, embora 

fosse conhecido seu potencial explosivo, só viria a ter o equilíbrio entre diversos grupos 

rompido, a partir da independência ucraniana. 

 

1.1 DOS PRIMEIROS POVOADORES ATÉ A RUS’ 

 

As fronteiras atuais do território da Ucrânia foram um produto da conquista 

territorial de Josef Stálin do Leste Europeu, no período de 1939-1945, bem como da 

transferência da Península da Crimeia da Rússia, por Nikita Krushchev
9
, em 1954

10
, porém 

a ocupação do território, dando origem aos ucranianos atuais, data de período muito 

anterior. O primeiro historiador a traçar alguns conhecimentos sobre a Ucrânia foi o grego 

Heródoto
11

, tratando das relações entre os gregos, que estabeleciam colônias em seu litoral, 

e grupos considerados bárbaros pelos helenos, em especial os citas, grupo nômade da 

região, de quem faz um apanhado histórico, com relação à expansão do Império Persa, 

liderado por Dário I (550 a. C. – 486 a. C.), conquistando a região que atualmente 

corresponde à Crimeia. 

                                                 
8
 Optamos por usar “grupos humanos” nesta passagem por não entendermos que já poderiam ser 

considerados povos. No presente trabalho, entendemos povo  como o conjunto de pessoas que têm idioma 

e costumes comuns, além de compartilhar a mesma história e tradições, vivendo em comunidade em um 

dado território, embora  boa parte da doutrina, por vezes, a considere como o conjunto de indivíduos que, 

por razão de um vínculo jurídico de caráter permanente, participa da formação da vontade do Estado, 

confundindo-se, assim, por vezes, com os cidadãos (DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria 

geral do estado. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p.81-85), as origens  deste termo estariam na Grécia 

antiga, mas sobretudo, na civilização romana, só vindo a se ressignificar no século XIX, durante o 

Romantismo, com a coincidência do conceito com uma visão política nacional, identificando povo, Estado 

e nação (BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. 

Tradução Carmen C. Varriale; Gaetano Lo Mônaco; João Ferreira; Luís Guerreiro Pinto Cacais; Renzo 

Dini. 13. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2010. 2. v. p. 986-987), já nação, seria um grupo 

humano ligado a determinado território e com tradições históricas comuns, mas com a diferença de 

apresentar consciência de pertencimento de determinada comunidade e partilharem cultura comum 

(GUIBERNAU, Montserrat. Nacionalismos: o estado nacional e o nacionalismo no século XX. Tradução 

Mauro Gama e Cláudia Martinelli Gama. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997, p. 56). 
9
 Os nomes considerados mais conhecidos, seja de políticos ou de demais personalidades, na literatura 

brasileira não serão transliterados por estarem já solidificadas as formas latinizadas, não correndo tanto 

risco de haver problemas para a identificação da personagem histórica, quanto nos outros casos. 
10

 YEKELCHYK, Serhy. Ukraine: birth of a modern nation. New York: Oxford University Press, 2007, p.5-6. 
11

HERÓDOTO (484 a.C. - 425 a.C.), Livro IV – Melpômene; In: História. Tradução de J. Brito Broca, Rio 

de Janeiro: Edições de Ouro, 1952, p.327-330. 
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Apenas com a chegada dos primeiros habitantes indo-europeus do leste da Europa, 

os eslavos, um conglomerado de tribos que podem ser relacionados a partir de um mesmo 

idioma e de uma mesma cultura, porém, organizados politicamente de diferentes formas
12

, 

particularmente, a partir do século VII
13

, que a história mais marcadamente ucraniana se 

iniciaria. 

Os eslavos teriam chegado ao atual território ucraniano em um movimento lento, 

em sua maior parte sem precisar recorrer a guerras
14

, porém gradual de conquista de novas 

terras férteis e clima mais ameno
15

, em conjunto com inter-relações com grupos de 

guerreiros e mercadores de origem escandinava que também ter-se-iam assentado neste 

território, os Varângios
16

, grupo
17

 este que daria os nomes das principais dinastias 

dominantes da região de Kyiv
18

. 

As incursões dos grupos vikings, que seriam conhecidos na história como 

varângios
19

, envolviam tanto o comércio quanto a guerra, o que não poderia ser 

considerado incompatível, uma vez que seus principais produtos eram florestais como 

peles, cera e mel, mas também escravos. Sua chegada ao território que hoje corresponde ao 

da atual Ucrânia foi seguindo as rotas de comércio para o mundo árabe, pelas rotas do mar 

de Azov e do rio Dniepre, obtendo dos sarracenos no mar Cáspio dirhans de prata, mas 

também alcançando o mundo bizantino, obtendo como principal produto de comércio, a 

seda, em troca das já citadas mercadorias. Este comércio com o Império Bizantino ser-

                                                 
12

 PLOKHY, Serhii. The Gates of Europe: A history of Ukraine. New York: Basic Books, 2017, p. 14. 
13

 Há diferenças quanto ao período exato que se tenha começado a expansão e chegada dos eslavos na região. 

Para alguns autores como SUBTELNY, teria ocorrido apenas no século VII, enquanto para outros como 

PLOKHY, esta migração já teria começado no século VI. 
14

 PLOKHY, op.cit., p. 21. 
15

 Esta expansão daria origem a diversos grupos humanos espalhados por grandes porções do Leste Europeu. 

Linguisticamente divididos em três grupos: os eslavos do Leste, que seriam os predecessores dos atuais 

ucranianos, russos e bielorrussos; os eslavos do oeste, que dariam origem aos poloneses, tchecos e 

eslovacos; e finalmente, os eslavos do sul, que seriam os atuais sérvios, croatas e demais grupos de origem 

eslava que compunham a antiga Iugoslávia (PLOKHY, 2017, p. 19). 
16

 Conforme grafia usada em livros traduzidos ao português como: PORTAL, Roger. Os eslavos: povos e 

nações. Cartografia Serge Bonin. Tradução Natália Nunes, Rio de Janeiro – São Paulo – Belo Horizonte: 

Livraria Luso-Espanhola e Brasileira, 1968, p.41. 
17

 Um grupo de origem viking. 
18

 O único idioma oficial da Ucrânia é o ucraniano, todavia, o nome consagrado pela língua portuguesa para a 

atual capital deste país é Kiev, uma transliteração da palavra em russo Киев. No presente trabalho 

optaremos pela transliteração da palavra em ucraniano Киïв, Kyiv, ainda que esta não seja reconhecida pela 

norma culta. 
19

 PORTAL, Roger. Os eslavos: povos e nações. Cartografia Serge Bonin, Tradução Natália Nunes, Edições 

Cosmos, 1968, No Brasil: Livraria Luso-Espanhola e Brasileira, Rio de Janeiro – São Paulo – Belo 

Horizonte, p. 41. 
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lhes-ia garantido por acordos datados dos anos de 911 e de 944
20

, o que não impediria de, 

em determinados momentos haver conflito entre estas duas civilizações. 

A origem da capital ucraniana é, tal qual a de Roma, envolta em lenda. Segundo o 

mito, Kyi, seus irmãos Shchek, Khoriv e sua irmã Lebid fundaram a cidade e a região de 

caráter comercial e político que seria conhecida posteriormente como o Principado de 

Kyiv, ou Rus’ Kievana
21

, fruto da interação entre população eslava e líderes escandinavos 

assimilados à cultura eslava oriental
22

. Como já ressaltado, o Principado se expandiria 

transformando-se em uma entidade de múltiplos centros, com relações baseadas no idioma, 

laços religiosos e culturais e linhas dinásticas, ainda que estes centros gozassem de 

autonomia e independência, competindo entre si
23

 chegando a compor em seu auge, no 

século XIII, boa parte do território da atual Belarus e Ucrânia, bem como parte significante 

da porção europeia russa
24

. 

Esta expansão iniciada no século X dá-se por acordos comerciais com o Império 

Bizantino e também por períodos de guerra e conquistas territoriais, porém com forte 

intercâmbio cultural o que levaria à conversão e instituição do Cristianismo como religião 

oficial da entidade política ligada à igreja bizantina que, posteriormente, viria a ser 

chamada de ortodoxa, tendo como maior expoente desta transformação, o príncipe 

Vladimir I, o grande, que ordenou a remoção de imagens pagãs de lugares públicos e 

fundou diversas igrejas
25

. Nos reinados seguintes, cada vez mais houve a disseminação da 

identidade eslava para além dos territórios de Kyiv, cuja ideia estava fortemente associada 

à aceitação da cristandade cujo polo irradiador era o Império Bizantino
26

, bem como da 

introdução do eslavônico eclesiástico como idioma litúrgico, dos sermões empregados ao 

povo e do discurso intelectual da Rus’ 
27

. 

Posteriormente, no século XIII, o Principado de Kyiv passa por um período 

conturbado da história ucraniana com a invasão do exército mongol, que, originalmente 

                                                 
20

 PLOKHY, Serhii. The Gates of Europe: A history of Ukraine. New York: Basic Books, 2017, p. 25-26. 
21

 SUBTELNY, Orest. Ukraine: a history. 4ª ed. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 

2009, p. 25-26. 
22

 YEKELCHYK, Serhy. Ukraine: birth of a modern nation. New York: Oxford University Press, 2007, p.18. 
23

 Alguns centros de relevância são Minsk, Novgorod (importante cidade na porção europeia norte da 

Federação Russa) e, sobretudo, o que posteriormente seria o Reino da Galícia-Volínia, na porção ocidental 

da atual Ucrânia. 
24

 YEKELCHYK, op.cit. p. 21. 
25

 Ibid. p. 19. 
26

 Outros fatores ajudaram a garantir uma certa homogeneidade nas diversas regiões da Rus’, a introdução de 

um código legal comum, que estaria sobre as diversas leis costumeiras de cada região, pode se somar ao 

idioma e a religião comum, o que fizeram sobreviver uma cultura própria entre os mares Báltico e Negro, 

mesmo havendo as diversas fragmentações políticas que ocorreriam posteriormente na Rus’ (PLOKHY, 

2017, p.48). 
27

 PLOKHY, op.cit. p.46-47. 
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nômades, no final do século XII, os mongóis haviam sido unificados pelo líder Temujin 

(que posteriormente seria alcunhado de Gêngis Khan, o imperador dos imperadores) e 

iniciado uma expansão rumo aos territórios contíguos à grande estepe ao norte da China, 

atacando as civilizações sedentarizadas vizinhas
28

. 

 Estas tropas, embora não muito numerosas, mas extremamente velozes e 

organizadas, encontraram resistência da Rus’
29

 inicialmente em 1223, derrotando seus 

adversários, mas sem estabelecer domínio sobre o território. Apenas no ano de 1237, 

liderados por Batu, neto de Gêngis Khan, líder da Horda Dourada, que ameaçou boa parte 

do Leste Europeu, os mongóis, cujo exército era multiétnico, aglomerando diversas tribos 

turcas
30

, retornariam a pressionar o Principado, alcançando e conquistando Kyiv
31

 no ano 

de 1240, fazendo a capital do Principado perder sua força, o que esfacelaria o poder e a 

organização da Rus’, podendo ser considerada como a data do fim da Rus’ Kievana
32

. 

Este período é chamado pela historiografia como Pax Mongolica
33

, quando são 

estabelecidos diversos territórios controlados pela horda mongol, com maior ou menor 

grau de dependência, sendo o território dos eslavos do leste
34

, componente importante 

desta área de influência, ainda que na periferia. Este fenômeno facilitaria o fortalecimento 

de novos polos “ucranianos” como o Reino da Galícia-Volínia, que floresceria, porém por 

um breve momento, uma vez que os mongóis
35

 ajudaram a fragmentar as terras ucranianas, 

enfraquecendo o poder dos mandatários locais, sob o reinado de Batu Khan, um dos netos 

de Gêngis Khan, responsável pela expansão do Império Mongol rumo às terras europeias
36

. 

                                                 
28

 SUBTELNY, Orest. Ukraine: a history. 4ª ed. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 

2009, p. 39. 
29

 Nome possivelmente com origem escandinava, trazida aos dias atuais do grego pelos bizantinos, vindo 

provavelmente do termo “Ruotsi”, como os fínicos (ancestrais dos finlandeses) designavam os suecos – 

homens que remam (PLOKHY, 2017, p. 25). 
30

,YEKELCHYK Serhy. Ukraine: birth of a modern nation. New York: Oxford University Press, 2007, p. 22. 
31

 Embora o domínio mongol tenha sido mais duradouro nos territórios que hoje em dia fazem parte da 

Federação Russa, uma vez que se encontravam mais próximas ao centro do poder dos Khans da Horda 

Dourada do que os territórios ucranianos. PLOKHY, Serhii. The Gates of Europe: A history of Ukraine. 

New York: Basic Books, 2017, p. 56. 
32

 PLOKHY, Serhii. The Gates of Europe: A history of Ukraine. New York: Basic Books, 2017, p.49. 
33

 É interessante destacar que durante a década de 1220, o Império Mongol também alcançaria e dominaria a 

Crimeia, porém diferentemente do que anteriormente se afirmava nos círculos historiográficos, não teriam 

trazido as tropas tártaras para a península, apenas facilitado a ascensão dos turcos que já habitavam o 

território anos antes de os mongóis lá chegarem. Mesmo com esta nova dominação, a Crimeia manteve-se 

como uma importante rota comercial, ligando as estepes euroasiáticas com o mundo mediterrâneo 

(PLOKHY, 2017, p. 54). 
34
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35

 Apesar de professarem outra religião, os mongóis demonstraram máxima tolerância com a fé ortodoxa, não 

obrigando aos príncipes da Rus’ a abandonarem sua fé.  
36

 PLOKHY, op.cit. p.51. 
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No ano de 1378, após problemas dinásticos no Reino que acabaram facilitando a 

disputa entre lituanos e poloneses
37

 pelo controle do território, a Galícia é finalmente 

anexada à coroa polonesa, auxiliada por tropas húngaras, de grande valia para a obtenção 

do resultado
38

, ao passo que a Volínia
39

 ficaria sob o controle lituano. 

Assim, no final do século XIV, a atual Ucrânia viu-se dividida, a leste pelos 

mongóis e a oeste pelos seus vizinhos Lituânia e Polônia, e também a Hungria
40

, ao menos 

até o ano de 1385, quando a Lituânia e Polônia uniram-se em laços dinásticos
41

. Os 

territórios que passariam ao domínio direto polonês sofreram um predomínio cultural 

destes, transformando-se culturalmente em poloneses, sobretudo com relação aos nobres 

locais, além de haver competição entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana, 

religião do reinado polonês, ao passo que os territórios dominados pelos lituanos gozaram 

de maior preservação das liberdades das elites locais, mantendo suas influências políticas e 

tradições culturais, sendo mantida a língua eslavônica eclesiástica e adaptado um código 

legal, com base nas leis existentes na Rus’, que passaria a ser chamado de Estatuto Lituano 

no século XVI
42

. 

Tais laços seriam ainda mais estreitos após o ano de 1569 com a assinatura do 

Tratado de União de Lublin, quando o Reino da Polônia e o Grão-Ducado da Lituânia 

cessariam de existir isoladamente, passando a formar parte de uma única entidade, a 

República das Duas Nações, tendo o catolicismo como religião dominante, com a 

transferência sobre o controle dos territórios ucranianos para a administração polonesa, 

mais centralizadora do que a lituana, com maior controle social, cultural, econômico e, 

sobretudo, religioso
43

. 

Assim como mudanças ocorreram na parte ocidental, com a união dos dois 

principais Estados dominantes do território ucraniano, a porção oriental também viu 

alternâncias de poder, havendo o poderio mongol paulatinamente declinado e surgindo um 

novo ator, o Canato da Crimeia, cujas origens derivam de vassalos tártaros, de origem 
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turca, da Horda Dourada, embora fundada por um descendente de Gengis Khan, Haji 

Devlet
44

. Como força independente, desde 1449, o Canato não existiria por muito tempo
45

. 

A dinastia Giray
46

, sua governante, perderia, em 1478, seu poder para o sultão do 

Império Otomano que passara a expandir seus domínios após a conquista de 

Constantinopla do Império Bizantino, em 1453, transformando-se em um poder vassalo, 

dependente, mas possuidor de certa dosagem de autonomia
47

. 

A Crimeia
48

, que havia visto a alternância de diversos agrupamentos humanos: 

gregos, romanos, citas, godos, genoveses, venezianos, mongóis e tártaros
49

, mais uma vez 

conhecia um novo governante, porém, com a autonomia franqueada aos tártaros. Estes 

tiveram seu poder dividido na península, tendo os otomanos assegurado inicialmente o 

poderio costeiro do mar negro, anexadas a uma província otomana (sanjak, em turco) de 

nome Kefe (seu centro administrativo), deixando o interior da península e suas estepes
50

 

sob o controle do Khan ou dos chefes de clãs leais a este
51

. 

O fato de a dinastia Giray ser considerada como descendente direta de Gengis Khan 

facilitou as relações entre os tártaros e seus súditos otomanos. À época o sultão projetava 

estender seu domínio sobre todas as populações de origem turca, que ocupavam desde a 

estepe ucraniana até a Ásia Central, assim, como forma de conseguir aceitação de grande 

parte deste grupo populacional, as conexões entre o sultão e o Canato foram usadas como 

uma forma de associação do Império Otomano à herança mongol, tentando legitimar, 

portanto, este poderio. Desta forma, diferentemente dos demais territórios vassalos, que 

pagavam tributos e enviavam tropas ao sultão de maneira periódica, no caso do Canato da 

Crimeia, o sultão provia os Khans com pensões anuais e com posses na Anatólia e nos 

territórios otomanos nos Bálcãs, além de, caso necessitasse de tropas provenientes da 

Crimeia, não exigir o recrutamento, e sim enviar um convite ao Khan, acompanhado das 

despesas de campanha, mantendo assim uma interferência bastante baixa neste território, 
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situação que somente seria alterada a partir do século XVII, o que proporcionava ao 

Canato uma posição privilegiada dentro do Império Otomano, podendo exercer uma 

política externa independente, que estava preocupada, sobretudo, em manter a herança da 

Horda Dourada
52

. 

 

1.2 OS COSSACOS 

 

Os cossacos fazem parte do imaginário ucraniano a ponto de haver identificação 

direta entre o país e este grupo, como se houvesse uma continuidade do período dos 

cossacos ao período atual, tendo eles forjado o caráter ucraniano. Para melhor 

compreensão, embora este período seja dividido em diversos subperíodos na historiografia 

ucraniana, condensaremos num grande período único, destacando os principais 

acontecimentos envolvendo os cossacos ou em razão da ideia do que seriam as raízes 

cossacas. 

A raiz da palavra cossaco vem do turco kazak, isto é, homem livre. Constituíam 

grupos de homens (com algumas mulheres, mas em menor número) cuja maioria era 

formada por camponeses fugindo da servidão nas terras cada vez mais centralizadas na 

região governada pelos poloneses
53

. Esta fora dividida em seis palatinados (províncias) 

dentro da República das Duas Nações, assim como sua população
54

.  

As economias das duas porções religiosas distintas da atual Ucrânia
55

 possuíam 

diferenças enormes. Enquanto a porção cristã começava a se destacar como grande 

produtora agrícola
56

, uma das principais atividades econômicas da porção muçulmana 

eram os ataques às populações cristãs do continente com o objetivo de capturar 

prisioneiros de diversas idades para convertê-los em escravos e vendê-los nos mercados 

crimeanos
57

, assim enviando eslavos para todo o território do Império Otomano. Esta 

ameaça de ataques tártaros às populações cristãs ajudou a forjar o grupo social de grande 

destaque na história ucraniana e, como já explicitado, uma das principais marcas de 

identificação cultural do país, os cossacos. 
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Diferentemente da fluidez existida entre os ucranianos antes da dominação, os 

poloneses introduziram um sistema de classes, sendo a nobreza o mais privilegiado, os 

principais possuidores de terras
58

, este sistema acabou criando e se alimentando dos grupos 

cossacos.  

Ao mesmo tempo em que o sistema acabava oprimindo os camponeses não 

proprietários, forçando-os a buscar novas terras aráveis
59

 e livres da taxação imposta pela 

nobreza, também acabava recrutando estes homens livres para patrulhar a fronteira e 

defender, portanto, a estepe ucraniana que se encontrava em frequente ampliação de terras 

colonizadas, de ataques tártaros, repelindo e, por vezes, assaltando assentamentos para 

resgatar cativos e conseguir saques. Todavia, é de grande importância ressaltar que as 

tropas cossacas, ainda que associadas à proteção cultural e religiosa dos ucranianos, não 

formaram um fenômeno exclusivamente ucraniano, havendo um grupo congênere baseado 

no rio Don, nos territórios russos, tampouco foram constituídas apenas de ucranianos 

étnicos, embora fossem a maioria, concentrados na bacia do rio Dniepre. É notável que, 

entre seus ranques, também constassem poloneses, bielorrussos, russos, moldávios e até 

mesmo tártaros
60

, estes grupos de cossacos eram liderados por um chefe guerreiro 

(hetman), escolhido livremente por seus membros, dentre os mais valentes e 

experimentados em expedições. 

A importância deste novo grupo social foi aumentando ao ponto de, entre os anos 

de 1552 e 1554, os diversos grupos cossacos serem reunidos no baixo rio Dniepre, 

guarnecendo uma fortaleza criada pelo herói folclórico ortodoxo ucraniano, o príncipe 

Dmytro Vyshnevetsky
61

, que seria conhecida como Sich de Zaporíjia
62

. Seu objetivo 

primordial era estancar o avanço dos assaltos tártaros protegendo a região e, a partir dela, 

fluir os ataques contra a Crimeia e até mesmo contra os turco-otomanos, preferencialmente 

com auxílio dos poloneses e lituanos em uma cruzada anti-muçulmana. Este apoio não lhes 
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foi franqueado, fazendo Vyshnevetsky recorrer ao Grão-Ducado de Moscou
63

, onde foi 

atendido e pode continuar com seus ataques aos tártaros e à Crimeia. 

Desta forma, a Sich ficava fora do controle do governo polonês, só respondendo à 

autoridade por eles eleita, porém algumas cidades fronteiriças ao Canato da Crimeia, como 

Kaniv, com uma população majoritariamente constituída de cossacos, tampouco respondia 

ao governo central, apenas à Sich. Esta situação levou os poloneses a gradualmente tentar 

conquistar cossacos para formar parte de suas tropas de defesa de fronteiras mediante 

pagamento. Uma unidade assalariada de aproximadamente 300 homens
64

 foi constituída a 

mando do rei Sigismundo II Augusto, em 1572, passando a ser conhecidos como cossacos 

registrados, cuja função primordial, além de patrulhar as fronteiras e defender o território 

contra o inimigo tártaro muçulmano, também era controlar os cossacos não registrados.  

Esta diferença entre registrados e não registrados levou a diversos conflitos devido 

à desigualdade econômica entre os dois grupos. Enquanto os cossacos não registrados 

possuíam bens pouco menos escassos do que os de um camponês comum, os salários 

pagos aos cossacos registrados garantiam-lhes uma relativa riqueza. 

 Assim, havia três tipos de cossacos no final do século XVII, os registrados a 

serviço do governo, que participaram de guerras contra os turcos, e também contra o Grão-

Ducado de Moscou; os membros da Zaporíjia, que viviam à margem do poder do rei da 

Polônia e grão-duque da Lituânia; e, finalmente, os cossacos livres que viviam em cidades 

fronteiriças, que não guardavam um status oficial, mas buscavam ter as mesmas garantias 

que os demais, com um estamento social próprio com seus direitos e suas garantias 

assegurados, o que não ocorria devido às restrições ao registro. Estas restrições somadas a 

problemas entre o poder dos poloneses católicos frente à Igreja Ortodoxa, que era 

considerada ilegal desde o final do século XVI
65

, fez surgir insurreições
66

 contra o domínio 

polonês sobre os cossacos
67

. 

                                                 
63

 Suas raízes remontam ao Principado de Kyiv. Com a expansão do Principado, diversas novas cidades 

foram surgindo e, após os ataques da Horda Dourada, cada uma destes centros foi ganhando mais 

importância e gradualmente se afastando de Kyiv, até formarem entidades próprias, no caso, a moscovita, é 

considerada a sucessora do Principado. 
64

 SUBTELNY, Orest. Ukraine: a history. 4ª ed. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 

2009, p. 111. 
65

 YEKELCHYK, Serhy. Ukraine: birth of a modern nation. New York: Oxford University Press, 2007, p.27. 
66

 O primeiro levante ocorreu ainda no ano de 1591, liderado por Krystof Kosynsky. Estes movimentos 

embora com variada motivação acabaram abalando as relações entre cossacos e poloneses e, por 

conseguinte, entre ucranianos e poloneses. 
67

 SUBTELNY, op.cit. p. 113. 



35 

 

Dos diversos levantes surgidos, o que teve maior destaque, conhecido como a 

Grande Revolta, foi o de Bogdan Khmelnitski
68

, uma guerra civil com duração de mais de 

cinco anos, iniciada em 1648, coincidentemente no mesmo ano da assinatura dos Tratados 

de Münster e de Onasbrück que encerraram a Guerra dos Trinta Anos
69

, o que ficou 

conhecido como a Paz de Vestfália. 

Inicialmente este conflito inicia-se como uma espécie de guerra privada entre 

Bogdan e um oficial local polonês. Porém, devido a suas habilidades diplomáticas,  

Bogdan conseguiu persuadir os cossacos da Zaporíjia
70

 a se juntarem a ele, ampliando-se 

para uma guerra entre camponeses contra senhores de terras e também uma guerra 

religiosa entre ortodoxos contra católicos e judeus, enfim, uma guerra dos ucranianos 

contra os elementos estrangeiros ocupantes de seu território, com expressivo apoio 

popular, embora Khmeniltski nunca tenha declarado a independência da Ucrânia do resto 

da República das Duas Nações
71

. 

Entendendo que uma das maiores fraquezas dos cossacos na luta contra os 

poloneses era a falta de cavalaria, Khmelnitski aproxima-se dos históricos inimigos 

tártaros em uma aliança anti-polonesa, contando com quatro mil tártaros para o exército 

cossaco
72

. Prontamente esta força de organização surpreendente consegue obter grandes 

vitórias, aniquilando o avanço adversário, ainda que os ataques poloneses aos ucranianos 

causassem pesadas baixas, deixando uma trilha de corpos de cossacos, camponeses, 

mulheres e crianças depois de haverem sido torturados
73

. 

Após as primeiras vitórias devastadoras ao exército polonês, seu rei, liderando o 

exército avançou contra o grupo de Khmelnitski, em 1649, enquanto ao mesmo tempo 

subornava o Khan dos tártaros para deixarem de apoiar a revolta cossaca. A empreitada de 

diminuir as forças cossacas foi bem sucedida, tirando-lhes sua cavalaria crimeana, o que 

acabou levando o hetman a, sem alternativa, alcançar uma paz com as forças polonesas, 

firmando o Tratado
74

 de Zboriv
7576

, no qual se garantia anistia a todos que tivessem 
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participado no levante contra o poder polonês, além de liberar as províncias de Kyiv, 

Bratslav
77

 e Chernihiv
78

 da presença de tropas polonesas e garantir, a representantes da 

Igreja Ortodoxa, um assento no senado polonês, sendo ratificado em janeiro de 1650, 

porém, nunca implementado, o que levou ao recomeço dos conflitos. 

Em 1653, uma embaixada do Grão-Principado de Moscou encontrou-se com o 

hetman, iniciando conversações que terminaram com os Acordos de Pereslavia
79

, em que 

os cossacos ficariam sob a proteção do czar
80

, tendo este controle sobre a Ucrânia, criando, 

assim, uma forma de protetorado
81

. 

Ainda que exista até hoje muita celeuma acadêmica entre os historiadores com 

relação à correta interpretação deste documento e, consequentemente, à categoria em que 

se encaixaria a Ucrânia com relação aos moscovitas
82

, esta aproximação entre ucranianos e 

russos levou finalmente à ruptura total entre tártaros crimeanos e os primeiros
83

, embora já 

durante a longa guerra tenha havido diversos momentos em que o Canato cessara de 

auxiliar os ucranianos. 

Com o auxílio dos russos, os cossacos ucranianos conseguiram novamente 

empreender novos ataques às forças polonesas, que também haviam se envolvido em 

conflito contra os suecos, quando por eles foram atacados em 1655, conseguindo tomar 

posse de grande parte do território, ao norte, enquanto os ucranianos ganhavam ao sul, 

chegando a libertar a atual Belarus
84

. Finalmente, em 1656, o czar concluiu a paz com os 

poloneses em Vilnius, acabando com a guerra que se estendia há quase dez anos, porém 

sem consultar os ucranianos ou mesmo sem permitir que uma delegação participasse das 

deliberações acerca dos termos de paz, o que gerou um desconforto entre os cossacos e os 

                                                                                                                                                    
http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CZ%5CB%5CZborivTreatyof.ht. 

Acesso em: 20 jan. 2018. 
75

  борів, em cirílico ucraniano. 
76

 Estes dados fornecidos pela Internet Encyclopedia of Ukraine são levantados pelo Instituto Canadense de 

Estudos Ucranianos, vinculado à Universidade de Alberta. 
77

 Брацлав, em cirílico ucraniano. 
78

 Чернігів, em cirílico ucranino. 
79

 Nome em latim, cuja versão em ucraniano é Переяслав. 
80

 Só assinados no ano seguinte, 1654. 
81

 CANADIAN INSTITUTE OF UKRAINIAN STUDIES. Pereiaslav Treaty of 1654. In: Internet 

Encyclopedia of Ukraine.  Disponível em: 

http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CP%5CE%5CPereiaslavTreatyof16

54.htm . Acesso em: 21 jan. 2018. 
82

 SUBTELNY, Orest. Ukraine: a history. 4ª ed. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 

2009, p.135. 
83

 MAGOCSI, Paul Robert. This blessed land: Crimea and the crimean tatars. Toronto: University of Toronto 

Press, 2014, p. 41. 
84

 Ao conquistar Belarus surge um novo conflito, desta vez entre eslavos, sobre a forma pela qual seria 

exercido o controle deste novo território, se por meio dos ucranianos ou pelos russos, prevalecendo os 

últimos. 



37 

 

moscovitas, levando o hetman a acusá-los de haverem quebrado os termos dos Acordos de 

Pereslavia
85

. 

Mesmo com a declaração de paz, os conflitos continuaram a ocorrer, só terminando 

durante o período conhecido na história ucraniana como a “Ruína”, momento que se inicia 

com os russos e os poloneses pactuando pela divisão das terras ucranianas, ficando os 

primeiros com os territórios de Kyiv e áreas ao leste do rio Dniepre, enquanto os segundos 

ficariam com todas as terras a oeste deste rio
86

. O período da “Ruína” ucraniana também é 

marcado por diversas embates entre hetmans, em seus diferentes períodos após a morte de 

Khmelnitski, pela transferência de poder dos russos em favor de outros grupos poderosos, 

como os antigos inimigos poloneses ou até mesmo os turcos. 

A situação só tomaria um novo rumo a partir da ascensão de um novo hetman, Ivan 

Mazepa
87

, em 1687, contando com apoio de oficiais russos
88

. Assim, sua maior 

aproximação dos russos muda o panorama de conflito com relação à balança de poder em 

busca de aliados, Mazepa habilmente participa de campanhas contra os otomanos e os 

tártaros, conquistando Azov, a principal fortaleza otomana do mar de mesmo nome, em 

1687, mostrando que mesmo tendo formalmente o controle do território, os ucranianos 

gozavam de certa dose de independência dos russos. 

Em 1703, os suecos, que já haviam excursionado por esta região em tentativas de 

ampliar seus domínios
89

, voltam a atacar o território polonês. Aproveitando-se do 

momento confuso, Mazepa consegue convencer o czar a sancionar sua ocupação da 

margem direita do rio Dniepre (oeste), voltando, mais uma vez, as duas metades do centro 

de ocupação ucraniano a ficarem sob o mesmo soberano
90

, porém a guerra pelo controle da 

costa do Mar Báltico, envolvendo os suecos e russos, causaria grandes consequências aos 

ucranianos, muito além do domínio dos dois flancos do rio Dniepre. 

Sob o domínio do czar, tropas cossacas foram largamente usadas para combater o 

avanço inimigo que, desta vez, não era composto de tropas tradicionais turcas (ou tártaras) 

e polonesas, mas do moderno exército sueco, o que elevou o número de baixas cossacas de 

forma jamais enfrentada
91

. Este fato somado à resposta do czar Pedro I às demandas de 
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Mazepa com relação ao auxílio russo em defesa da ameaça de invasão por tropas polonesas 

ao território ucraniano, teria feito a lealdade dos cossacos mudar de lado. 

Com a ameaça polonesa, o hetman recorreu ao czar para que auxiliasse na defesa 

do território, com base no que era regido pelos Acordos de 1654, ou seja, garantir a 

proteção dos cossacos em caso de alguma ameaça externa, transformando, portanto, a 

região numa espécie de protetorado. Devido às urgências da guerra, Pedro I teve que 

romper os acordos não podendo dispor de tropas para a proteção do território, o que fez 

Mazepa não mais se sentir obrigado a respeitar os Acordos de Pereslavia, podendo mover 

sua aliança para os suecos, numa tentativa de serem poupados, o que lhes foi garantido 

pelo rei Carlos XII da Suécia, que afirmara não entrar em tratativas de paz com o czar até 

que os direitos e as liberdades dos cossacos fossem restauradas
92

. 

Esta tentativa de mudança de lado na guerra teria consequências trágicas aos 

cossacos de Mazepa. Em 1709, as tropas do czar destroem a Sich cossaca, com ordens de 

executar qualquer cossaco da Zaporíjia que fosse capturado. Posteriormente, em junho do 

mesmo ano, a guerra acabaria com a vitória do czar Pedro I sobre as tropas suecas, na 

Batalha de Poltava, uma das mais decisivas da história europeia, o que levaria o Império 

Russo a ser considerado uma das principais potências do continente, tendo os suecos, por 

sua vez, falhado na tentativa de dominar o mar Báltico e, como consequência das 

manobras políticas de Mazepa, falhado na proteção dos interesses dos cossacos. Estes 

seriam posteriormente absorvidos novamente pelo czar
93

, começando o declínio final da 

autonomia do que hoje é o território da Ucrânia
94

. 

Perseguido pelas tropas russas, Mazepa encontraria refúgio no território Otomano 

da Moldávia, morrendo no final do ano de 1709, próximo a cidade de Bender, porém seu 

nome entraria para a história, criando grupos como os Mazepistas, cossacos refugiados que 

continuariam com os projetos de seu antecessor. 

Estes, elegeriam Pylyp Stepanovych Orlyk
95

 como hetman no exílio, que para atrair 

suporte de demais aliados elaborou o Pacta et constitutiones, também chamando de 

Constituição de Bender, cujo principal objetivo seria limitar as prerrogativas do hetman, 

eliminar exploração socioeconômica e, caso conseguisse restabelecer seu poder no 

território ucraniano, separar política e eclesiasticamente o território ucraniano do resto do 
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Império Russo. Para alcançar este objetivo, Orlyk, com apoio de Carlos XII, concluiu 

alianças com forças otomanas e dos tártaros da Crimeia, para poder atacar tropas russas 

estacionadas na atual Ucrânia. Mesmo com vitórias iniciais, a campanha falhou, levando 

Orlyk a continuar no exílio, escrevendo manifestos pela libertação do território ucraniano 

do jugo moscovita
96

. 

Com a derrota de Mazepa e a incapacidade de Orlyk restabelecer o hetmanato no 

exílio, o Império Russo cada vez mais limitou o autogoverno que gozavam os ucranianos, 

ou como eram chamados pelos russos, os pequenos russos (malorosy
97

). Sempre que 

houvesse algum problema entre a população ucraniana e seus administradores, o governo 

central moscovita intervinha colocando administração russa e, como consequência, cada 

vez mais centralizando os poderes imperiais na região, assim, tanto a elite quanto os 

comuns acabaram caindo em total obediência ao Império
98

, ficando o governo do território 

coordenado econômica e culturalmente com o resto dos territórios russos
99

.  

Gradativamente, russos foram adquirindo propriedades em território ucraniano, o 

que não tinha ocorrido até então, assim como a preeminência no comércio passou a ser tida 

por mercadores russos, principais provedores de bens ao hetmanato, em detrimento de 

mercadores ucranianos. 

Finalmente, a supressão de direitos de autogoverno teve como um dos principais 

eventos a criação, em 1722, durante o período do hetman Ivan Skoropadsky
100

, do Colégio 

da Pequena Rússia
101

, uma administração colonial composta por seis oficiais russos, cujo 

objetivo seria dividir o poder no território ucraniano com o hetman, monitorando e 

supervisionando as atividades deste
102

. 

Com a morte de Skoropadsky, Pavlo Polubotok
103

, oficial de renome entre os 

cossacos, forçou o Colégio a chamar eleições para um novo hetman, o que não ocorreu, 

devido à grande desconfiança de Pedro I com relação à lealdade dos últimos cossacos 

levados ao cargo. Este vácuo de poder acabou por tornar Polubotok o hetman em exercício, 
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tendo suas principais ações entradas em conflito com o Colégio, sobretudo as relativas aos 

pleitos dos camponeses com relação à justiça e aos impostos, o que acabou por obstruir o 

trabalho da instituição administrativa russa, tendo como resposta do czar, sua prisão em 

São Petersburgo
104

. 

Com este período conturbado, o Colégio acabou usurpando os poderes cabidos ao 

hetmanato, agindo como o principal poder administrativo, judicial, bem como órgão 

financeiro no território ocupado, aumentando os impostos devidos do oficialato cossaco 

(starshyna
105

), o que levou a grande indignação por parte destes, pressionando o czar pela 

abolição do instituto, o que ocorreria apenas no ano de 1727. 

As pressões imperiais foram gradativamente tomando o espaço do outrora 

autogoverno cossaco, que, mesmo com a dissolução do Colégio, não conseguiu mais 

retomar plenamente sua autogestão dentro do Império Russo, tendo que, cada vez mais 

contribuir com impostos e com soldados para as guerras do czar. 

Com a Guerra Russo-Turca de 1735-1739, os ucranianos contribuíram pesadamente 

com tropas, o que gerou baixas de 35 mil homens, número bastante considerável se 

levarmos em consideração que a população total da região no período beirava os 1.2 

milhão de pessoas. Esta contribuição em tropas também gerou enormes gastos aos 

cossacos e camponeses, uma vez que o hetmanato fora obrigado a arcar com as despesas 

de manter as tropas com os impostos colhidos para seu próprio orçamento. Outro problema 

enfrentado pelos ucranianos foi o de ter a guerra ocorrido, em parte, em seu território, o 

que prejudicou o desenvolvimento e recuperação das terras ucranianas, fato que, porém 

não seria uma novidade, pois grande parte das guerras contra os poloneses, otomanos e 

turcos ocorreram, em seu território
106

. 

A continuação das mudanças experimentadas pelo hetmanato, em 1754, seu 

orçamento passou a ser administrado pela Rússia, tendo a fronteira entre os dois territórios, 

Ucrânia e Rússia, sido abolida. Posteriormente, em 1763, o hetmanato foi dividido em 

diversos distritos judiciais, com cortes especializadas em direito penal, reclamações 

territoriais e conflito de propriedades, com seus juízes sendo eleitos entre a elite possuidora 

de terras. Esta evolução na perda de autonomia dos cossacos seria coroada em 1764, 
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quando Catarina II a abole de maneira definitiva, destituindo o último hetman, Kyrylo 

Rozumovsky
107

, que renunciou seu escritório no dia 10 de novembro de 1764
108

. 

Catarina II (1762-1796) passaria então à posição de destaque na história ucraniana, 

como centralizadora de poderes do Império e de responsável pela russificação do território. 

Após a abolição do hetmanato, esta política de gradual russificação da Ucrânia passou a 

ser levada a cabo, sendo criado um segundo Colégio da Pequena Rússia
109

, que passou a 

ser o principal órgão administrativo da região.  

Este órgão passou a erradicar todo e qualquer vestígio de autonomia que os 

cossacos possuíssem, sendo integrados aos cargos públicos apenas aqueles que não 

demonstrassem qualquer interesse em assuntos independentistas, bem como passou a 

ampliar a exploração econômica do território.  

Consistia em oito membros permanentes, sendo quatro ucranianos (da starshyna) e 

quatro russos, sendo o presidente do colégio o Conde militar Pyotr Rumiantsev
110

, cuja 

função também era de governador-geral, além de comandante em chefe de todas as tropas 

estacionadas no território
111

. 

O governo de Rumiantsev, seguindo os objetivos de ilustração da czarina, permitiu 

grandes avanços no território ucraniano. No seu período foi introduzido o serviço postal, 

além de começarem a ser feitas pesquisas
112

 com relação às condições socioeconômicas 

dos ucranianos e da capacidade produtiva das terras foram levadas a cabo. Porém, foi 

durante seu governo que o Império Russo ver-se-ia novamente envolto em uma grande 

guerra, a Guerra Russo-Otomana de 1768-1775, que levou à perda de uma instituição cara 

à cultura cossaca, a Sich de Zaporíjia, abolida em 1775
113

, por ordem da czarina, por 

pretensamente obstruir os interesses russos em colonizar a costa do Mar Negro, banindo 

inclusive o uso da palavra Zaporíjia
114
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Com Catarina II, o Império Russo viu grande expansão. O Tratado de Kuchuk 

Kainarji
115

, de 1774, poria fim à Guerra Russo-Otomana, garantindo aos russos vitoriosos 

sua presença no Mar Negro
116117

, bem como sua soberania sobre o Canato da Crimeia
118

, 

que seria devidamente absorvido pelo Império no ano de 1783
119

, sendo o primeiro 

território muçulmano do Império Otomano a ser perdido para cristãos
120

, garantindo aos 

russos posição de potência na Europa
121

 

Já na década de 1770 o Khan crimeano, bem como o clã mais poderoso da 

península, o Shirin, abandonam a associação ao Império Otomano e juram lealdade à 

czarina Catarina II, o que acabaria por gerar negociações para a formação de um Estado 

independente dentro do Império Russo, com o tratado de Karasubazar, em 1772, de breve 

existência. Após revoltas internas contra o regime imposto pelo Khan neste Estado 

independente, a czarina Catarina II publicaria um manifesto em que, de forma unilateral, 

extinguia-se a independência do Estado da Crimeia e este passaria a ser anexado ao 

Império como região administrativa russa, com o nome de Taurida
122

, cuja administração, 

em certa medida seria facilitada pelo decreto de 1773 que garantia tolerância religiosa aos 

muçulmanos do Império
123

, protegendo-os de qualquer ingerência da religião majoritária 

dos territórios russos, o cristianismo ortodoxo
124

. 

Com este ganho territorial, vastas áreas de estepe que outrora apresentavam perigo 

às populações eslavas e fora responsável pela formação do cossaco cristão ortodoxo como 

contraponto ao “invasor” infiel muçulmano tártaro, passam a fazer parte do Império Russo, 
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iniciando uma nova fase na história dos ucranianos, ampliando os horizontes da agricultura 

na região. 

Esta anexação ocorreu no mesmo ano que os últimos vestígios do hetmanato eram 

varridos do Império Russo, e também, em que por ordem imperial, os camponeses 

ucranianos viram-se impedidos de ausentarem-se das terras de seus senhorios, instaurando 

assim a servidão, da mesma forma como já ocorria na Rússia
125

. 

A anexação da Crimeia para o Império Russo permitiu novos grupos humanos a 

fazerem parte do heterogêneo Império. Agora, os tártaros da Crimeia
126

 também seriam 

súditos da czarina.  

Estes eram divididos basicamente em dois grupos, os Nogai, hábeis cavaleiros, 

último grupo nômade da Eurásia, moradores de yurts
127

, habitantes das largas planícies 

(estepes) que cobriam dois terços da Península da Crimeia, em sua parte norte; e os Tat, 

habitantes das áreas montanhosas da região, de características menos mongólicas, 

possivelmente os descendentes diretos das diversas levas de godos, gregos, italianos, que 

habitaram a região e posteriormente foram islamizados
128

. Posteriormente este marco seria 

relembrado pelos tártaros, sobretudo no período soviético e, mais tarde, durante a anexação 

da Península da Crimeia pela Federação Russa. 

As populações anteriormente nômades da Crimeia, com a anexação russa, viram 

seu status ser alterado. Como já afirmado, com Catarina II expande-se o instituto da 

servidão para as regiões da atual Ucrânia e, com a conquista da Península, este instituto 

também seria aplicado para as populações muçulmanas, porém de forma diferente. 

Para os tártaros o conceito de servidão era novo, uma vez que na Crimeia não havia 

esta forma de trabalho, diferentemente do que acontecia nos territórios historicamente 

russos. Assim, a administração russa reconheceu a liberdade dos camponeses tártaros, 

colocando-os em uma categoria jurídica diferente do resto dos trabalhadores rurais do 

Império, não seriam considerados servos, mas camponeses estatais
129130

.  
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Esta ocupação, porém, também trouxe alteração na população da Crimeia. A 

administração russa começa a encorajar povoadores estrangeiros
131

, como gregos, 

armênios, búlgaros e alemães a se instalarem nas estepes, além de prover doações de terras 

a membros da nobreza russa
132

, em razão de reconhecimento por serviços prestados ao 

Império
133

, passando esta população tártara da Crimeia a ser, gradativamente, transformada 

em uma minoria muçulmana dentro de uma sociedade eslava, o que gerou um influxo 

migratório grande para terras de seus aliados históricos, e de mesma fé, os otomanos
134

. 

Como poderia ser esperado, os otomanos não aceitariam pacificamente a derrota e a 

perda territorial da Crimeia para o Império Russo. Em 1787 estoura uma nova guerra entre 

turcos e russos, que, dentre os objetivos iniciais, destaca-se a necessidade otomana de 

libertar a península do jugo russo. 

Mais uma vez, o conflito é decidido com vitória das tropas czaristas, o que leva os 

otomanos a assinarem o Tratado de Jassy
135

, em 1792, eliminando qualquer futura 

pretensão turca pelo território que passaria a ser oficialmente reconhecido como anexado à 

Rússia. Tal fato levaria a um novo aumento no influxo de migrações de tártaros para o 

Império Otomano, sendo estimada uma perda de aproximadamente um terço da população 

(100 mil tártaros, em um total de 300 mil pré-anexação) 
136

. 

Os ucranianos do leste não foram os únicos a sofrer grandes transformações 

territoriais no século XVIII, aqueles que faziam parte dos territórios dominados pela 

Comunidade, ou República, das Duas Nações, também teriam seus destinos alterados. 

Sucessivas agressões por parte de Estados vizinhos mais fortes, como o Império 

Russo, os Habsburgos Austríacos e a Prússia, fizeram ocorrer três diferentes partições de 

seu território, em 1772, 1775 e 1795, fazendo tanto a Polônia quanto a Lituânia cessarem 

de existir como Estados independentes. Na primeira partição, 1772, os ucranianos da 

Galícia e de Bukovina passaram a fazer parte do domínio austríaco, já no ano de 1795, 
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toda a margem direita do rio Dniepre passou a fazer formalmente parte do Império 

Russo
137

. 

 

1.3 UCRÂNIA ENTRE IMPÉRIOS 

 

Com a divisão do território entre dois Impérios, o Russo e o Austríaco, inicia-se 

uma nova fase na história ucraniana, que se estenderia até o século XX, com diversas 

alterações políticas, culturais, legislativas e administrativas na região habitada pelos 

ucranianos, o que deixaria marcas profundas na formação do futuro Estado independente. 

 

1.3.1 Os ucranianos no Império Russo 

 

O Império Russo, desde o princípio da dominação da margem direita do rio 

Dniepre, mostrou-se mais centralizador, administrando seus territórios sob a premissa de se 

tratar de um grupo étnico homogêneo e de que a região ucraniana sempre fora parte 

integral da Rússia
138

, o que não se demonstrava, causando desconforto na população que 

era, paulatinamente, russificada, mesmo sendo linguisticamente e culturalmente próxima 

aos russos
139

. 

A política imperial aplicada aos territórios do czar encorajava o desenvolvimento 

industrial na Rússia, ao passo que fortalecia as raízes agrárias ucranianas, região que passa 

a se tornar fonte quase exclusiva de bens primários, matérias-primas para essa indústria, 

possuindo apenas poucas manufaturas, o que fez alguns economistas soviéticos do período 

pré-Stalin considerar a situação ucraniana como uma realidade colonial
140

. 

Embora a administração territorial ficasse, majoritariamente, sob o controle de 

burocratas russos étnicos, os ucranianos aculturados, uma vez que educação de alto nível 

aos ucranianos era praticamente um sinônimo de assimilação à cultura russa, puderam 

fazer parte dos quadros da burocracia dominante, conseguindo posições importantes na 

administração, o que, de certa forma, minava a noção de que compunham um grupo étnico 
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à parte, considerando os ucranianos como uma tribo dentro do grupo étnico russo, e sua 

língua como um mero dialeto do russo
141

, sendo indiferentes às tentativas de separação
142

. 

No século XIX, em diversos países europeus, ocorreram revoluções, que ficaram 

conhecidas na história como revoluções de 1830 e, no caso do Império Russo, não foi 

diferente. 

A administração russa não era dura apenas com os ucranianos, mas com todos os 

súditos da coroa, o que levou, inclusive, os poloneses
143

 a se revoltarem em novembro 

daquele ano, porém, esta tentativa de levante não teve grandes resultados, sem apoio dos 

servos
144

, sendo esmagada pelo czar, ainda no primeiro semestre do ano de 1831, e, como 

consequência, reformas na administração imperial da região foram aplicadas, endurecendo 

o tratamento e privando a porção a oeste do rio Dniepre das liberdades outrora gozadas
145

. 

As mudanças político-administrativas trazidas pelo czar Nicolau I (1825-1855), 

tinham como objetivo principal reduzir a influência polonesa na margem direita do 

Dniepre e homogeneizar os territórios ocidentais com o resto das províncias russas. Para 

tanto, reformas no sistema escolar na região começaram a serem implementadas, com o 

idioma russo como a língua principal
146

, inclusive com a fundação de uma universidade 

russa em Kyiv, em homenagem a São Vladimir, para difundir a nacionalidade e educação 

russa na região. 

Interessante ressaltar que esta universidade, mesmo com os objetivos imperiais bem 

claros, acabou por apresentar, em seus quadros, ucranianos patriotas, como 

Maksymovych
147

, o que serviria posteriormente como um foco de surgimento do 

renascimento cultural e político que viria a ser combatido pelo regime czarista, por ser 

contrário às premissas do Império, como por exemplo, da Irmandade de Santo Cirilo e São 

Metódio
148

, que propunha, dentre outros temas, a criação de uma federação pan-eslava, nos 

                                                 
141

 YEKELCHYK, Serhy. Ukraine: birth of a modern nation. New York: Oxford University Press, 2007. p. 

38. 
142

 SUBTELNY, Orest. Ukraine: a history. 4ª ed. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 

2009, p. 206. 
143

 Grupo étnico bastante significativo na região da margem direita do rio Dniepre, normalmente sendo os 

senhorios das terras em que os ucranianos eram servos. (SUBTELNY, 2009, p. 209). 
144

 Majoritariamente ucranianos na região. 
145
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moldes dos Estados Unidos da América, com a capital em Kyiv
149

, e o fim da servidão no 

Império, que só viria a ocorrer em 1861
150

. 

Durante este novo regime, o governador-geral Dmitri Bibikov
151

 com o respaldo do 

poderio militar estacionado em Kyiv, iniciou um processo de confisco de terras dos nobres 

poloneses
152

, além de abolição das leis próprias dos grupos étnicos recém-incorporados ao 

Império
153

, bem como de disseminar a fé ortodoxa em detrimento da fé católica, de 

vertente grega, que, durante este período de forte repressão, foi quase inteiramente extinta 

nas terras sob domínio russo. 

Um evento sem precedentes que marcaria profundamente não só o destino do 

Império Russo, mas também a própria Ucrânia, foi a Guerra da Crimeia (1853-1856)
154

, 

um conflito entre grandes potências europeias que colocaria russos contra uma aliança 

entre Reino Unido, França, Reino da Sardenha e Império Otomano. 

O início deste conflito se dá pelo interesse russo em expandir seu domínio em 

direção aos Bálcãs, buscando acesso a saídas a mares quentes – projeto que se iniciou 

ainda em 1776, quando Catarina II colocou um de seus favoritos, Grigori Potemkin
155

 

como administrador dos territórios recém-conquistados dos otomanos no Mar Negro (a 

Nova Rússia
156

), com ordens de colonizar o território
157

 – além de ganhar o controle do 

Estreito de Bósforo, tendo acesso às rotas de comércio do Mar Mediterrâneo, o que 

favoreceria o comércio de trigo pungente que estava começando a se desenvolver na 

Ucrânia. 
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Esta guerra fez grandes contingentes de tropas ucranianas serem formados para 

lutar em território próximo às suas terras, o que permitiu o ressurgimento de tropas 

cossacas, como parte de milícias voluntárias, composta, em certa medida por camponeses 

que associavam a ideia de voltar aos tempos dos cossacos livres como forma de se escapar 

da servidão, imposta no território desde Catarina II
158

. 

Para os naturais da Península da Crimeia, além das marcas naturalmente trazidas 

pela guerra ter ocorrido em seu território, o que acabou levando a economia local ao 

colapso, também houve perseguições em razão do conflito. 

Como já afirmado, após a anexação russa, houve grande fluxo de populações 

tártaras para os territórios otomanos, o que, durante a guerra gerou desconfiança por parte 

da administração russa com relação à lealdade desta população recém-conquistada, que por 

vezes sofreram represálias por esta desconfiança, com confisco de propriedade e execuções 

sumárias
159

. 

É fato que houve apoio por parte dos residentes às tropas invasoras em diversas 

regiões da Crimeia, mas também houve grande fluxo de tártaros leais ao Império Russo 

que combateram pelo czar em regimentos de voluntários tártaros contra tropas francesas e 

britânicas
160

.  

Com o malogro russo, os tártaros acabaram por servir de bode expiatório da 

derrota
161

, passando a ser perseguidos por patrulhas cossacas, sendo ainda durante a guerra 

levados a fugir para as áreas dominadas pelas tropas aliadas, com o objetivo de 

encontrarem proteção. Sofreram também com o aumento de impostos aos fazendeiros 

tártaros o que, somado às privações ao acesso à água, acabou por forçar-lhes a vender as 

terras para proprietários russos, além de se institucionalizar uma política de cristianização 

da população outrora muçulmana, a partir do ano 1856, inclusive com a transformação de 

mesquitas em igrejas
162

. 

A Guerra da Crimeia foi finalizada
163

 com o Tratado de Paris de 1856
164

. As 

principais características deste documento foram as tratativas dos aliados em manter as 
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conquistas territoriais respeitando o status quo ante, ou seja, às fronteiras demarcadas 

anteriormente ao início da guerra, com pequenos ajustes, como na Bessarábia
165

, conforme 

o artigo XX do Tratado, além de se estabelecer a neutralidade do Mar Negro (artigo XI)
166

, 

sendo retirada a frota russa. Este território só voltaria a se rearmar após a derrota francesa 

na Guerra Franco-Prussiana (1870-1871), com o apoio do recém instaurado Império 

alemão, por Otto von Bismarck
167

, uma vitória diplomática russa, em uma conferência de 

potências europeias realizada em Londres, em 1871
168

, quando se conseguiu a anulação do 

Tratado de Paris.
169

  

Na década de 1860, com a experiência vivida já pelos russos após a conquista da 

região próxima às montanhas do Cáucaso, expulsão de muçulmanos circassianos, um 

rumor de que o mesmo ocorreria com os tártaros, serem enviados aos confins do território 

do Império Russo, precisamente para Oremburgo
170

, distrito da Sibéria
171

, ganhou terreno. 

Este rumor, somado ao terror gerado por ele, fez aumentar o fluxo de tártaros que 

migraram para diversas regiões do território Otomano, seus irmãos de fé, com uma 

migração de aproximadamente 140 mil tártaros, que deixou 784 vilas vazias. Com as novas 

guerras entre estes dois impérios, novas alterações territoriais levaram a novas 

migrações
172

, como a de Dobruja
173

 entre os anos 1877-1878 quando entre 80 e 90 mil 

tártaros migraram para o centro Anatólia
174

. 

O revés na Guerra da Crimeia também foi um catalisador para reformas na 

sociedade russa. Nas décadas subsequentes ao fim da guerra, viu-se, em todo o Império 
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Russo um processo forte de industrialização que, diferentemente do ocorrido no Ocidente, 

teve como principal propulsor da mudança o próprio Estado e não industriais. 

O aumento no nível de industrialização, como afirmado, ocorreu em boa parte do 

território imperial, inclusive na Ucrânia, particularmente na década de 1890, com especial 

destaque para as regiões do sudeste
175

, na bacia do rio Donets
176177

 e no Kryvyi Rih
178

, na 

região central da atual Ucrânia, devido a uma série de fatores como aporte governamental, 

aumento da demanda doméstica por carvão e ferro, além de abundante quantidade de 

capital ocidental
179

. 

Esta industrialização faria os camponeses ucranianos que procurassem emprego nas 

regiões industriais sofressem pressões para adotarem o idioma russo e terem que se 

identificar como russos, sendo assimilados por esta outra nacionalidade
180

. 

Este desenvolvimento, assim como o crescimento das cidades, com profissionais 

liberais ou trabalhadores urbanos diversos, fez ocorrer um grande fluxo de russos étnicos 

para estas regiões, tornando-se maioria, enquanto os ucranianos passaram a ser a maioria 

da população apenas nas áreas rurais do território. O influxo de trabalhadores russos para 

as áreas do Donbas deu-se também pelo fato de as indústrias russas estarem estagnadas no 

mesmo período em que havia este crescimento abundante na área ucraniana, com 

rendimentos nas minas e nas forjas de aproximadamente mais de 50% do que o conseguido 

no norte
181

. 

De mesma forma, após a Guerra da Crimeia, com a abolição da servidão no ano de 

1861, os intelectuais ucranianos criaram a primeira Hromada (comunidade)
182

, uma 

sociedade clandestina dedicada à promoção da cultura ucraniana, ensinando a massa 

camponesa, inclusive com esforços de criação de escolas dominicais aos domingos e a 

publicação de livros com temática de interesse aos ucranianos. Logo depois, porém, a 

censura do Ministério de Assuntos Internos do Império impediu publicações de material 

educativo e religioso em língua ucraniana
183

, fazendo diversos ativistas acabarem sendo 
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exilados para outras partes do Império, ocasionando o fechamento das escolas dominicais e 

a extinção das comunidades (hromady
184

)
185

. 

As décadas seguintes viram momentos de maior ou menor liberdade das populações 

ucranianas, como o Decreto de Ems (Ukaz de Ems)
186

, por Alexandre II, em 1876, que 

impedia o uso do idioma ucraniano em peças teatrais e qualquer tipo de publicação de 

livros neste idioma, ou mesmo sua importação. Esta norma só seria alterada em 1881, já 

sob Alexandre III, permitindo músicas e peças teatrais
187

 em ucraniano, bem como a 

publicação de dicionários no idioma
188

. 

 

1.3.2 Os ucranianos sob o domínio austríaco 

 

Embora os ucranianos tenham vivido em duas identidades políticas diferentes desde 

1654, quando os russos estenderam seu domínio para a margem oriental do rio Dnipre, 

enquanto na parte ocidental os ucranianos ficavam sob o domínio polonês-lituano, foi 

apenas no final do século XVIII e ao longo do século XIX, sob o domínio austríaco que os 

chamados “ucranianos ocidentais” ganharam papel proeminente na história da Ucrânia
189

. 

Diferentemente do Império Russo, o Império Habsburgo, embora tivesse um 

idioma e cultura dominante, isto é, o alemão, apresentava como característica principal a 

grande variedade étnica na composição de sua população e na sua formação cultural. 

Como já anunciado, a parte mais ocidental da atual Ucrânia passou a ser dominada 

pelos Habsburgos no final do século XVIII, após a última partição da Comunidade das 

Duas Nações, em 1795, havendo um afluxo de populações polonesas e ucranianas
190

 no 

contingente populacional do Império, dentro de uma mesma região administrativa, a 
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Galícia, o que provocaria tensão futura, devido às razões históricas de disputa de poder 

entre estes dois grupos
191

. 

A população adquirida pelos austríacos estava rigidamente estratificada, com cada 

grupo social ocupando determinada área nas esferas econômica e cultural. Os poloneses 

apresentavam, por exemplo, o maior grupo de nobres da nova região, enquanto os 

ucranianos eram, em sua maioria, camponeses. 

A administração austríaca, já antes de assumir o controle da província, durante o 

reinado de Maria Teresa da Áustria (1745-1765), passa por reformas para melhor governar 

suas diferentes regiões. Estas reformas incluem o aumento do aparelho burocrático, com 

pessoal nativo, isto é, criação de escritórios governamentais locais, mais próximos dos 

grupos étnicos que faziam parte do Império. Estes escritórios, porém, eram controlados por 

Viena, que centralizava o poder, assim, a tentativa era de ramificar para tornar o poder 

central do Império mais efetivo, além, também, de incrementar o poderio militar do 

exército como garantidor do controle dos territórios
192

. 

Ao anexar estes territórios de maioria polonês-ucraniana, a introdução das 

reformas, que há anos vinham sendo implementadas no Império, tinham por objetivo 

desmantelar o sistema governamental e administrativo regional que era dominado pela 

nobreza polonesa, substituindo-o por uma burocracia centralizada, ainda que com 

membros locais, e melhorar as condições econômicas da população não nobre, isto é, 

quase a totalidade da população ucraniana, levando o aparato burocrático para a cidade de 

Lviv
193

, o centro administrativo e judicial da província dentro do Império dos 

Habsburgos
194

. 

Além de professarem grande tolerância religiosa, garantindo a confissões diferentes 

da católica
195

 os mesmos direitos que esta gozava, também por meio de reformas aplicadas 

aos novos territórios limitaram o número de dias que um servo deveria trabalhar para o 

senhor da terra
196

 e garantiam direitos, ainda que limitados, aos servos, dentre outras 

reformas
197

. 

                                                 
191

 SUBTELNY, Orest. Ukraine: a history. 4ª ed. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 

2009, p. 213. 
192

 Ibid. p. 212. 
193

 Lemberg em alemão, Львів em ucraniano e Lwów em polonês. 
194

 SUBTELNY, op.cit. p. 216. 
195

 Religião dominante do Império. 
196

Um limite de três dias por semana, ou 156 dias por ano (SUBTELNY, 2009, p. 216). 
197

 YEKELCHYK, Serhy. Ukraine: birth of a modern nation. New York: Oxford University Press, 2007, 

p.37-38. 



53 

 

Posteriormente, seria aplicada a política das nacionalidades, reconhecendo uma 

dúzia de nacionalidades que tinham suas características preservadas pelo Império, que não 

possuía uma nacionalidade dominante majoritária, os germânicos, tendo que conviver com 

estes grupos minoritários e trabalhando para que jurassem fidelidade ao Império, assunto 

que era de maior preocupação aos Habsburgos do que sua germanização. 

Ainda durante o reinado de José II (1765-1790), foi fundada a Universidade de 

Lviv, em 1784, que obteve um considerável número de alunos inscritos, em sua maioria 

poloneses, ainda que com uma minoria vistosa de ucranianos. Como as aulas eram em 

alemão e em latim, idiomas que os ucranianos, em sua maioria, não dominavam, foi criada 

uma faculdade separada, chamada de Studium Ruthenum, em que havia aulas ministradas 

em uma combinação de ucraniano vernacular 
198

,com eslavônico eclesiástico
199

. 

Assim como houve movimentações revolucionárias, em 1830, por parte da 

população polonesa no território dominado pelos russos, em 1848, na Galícia, seguindo 

uma série de revoluções que dominaram o território europeu, passando à história como a 

Primavera dos Povos – quando sentimentos nacionais alinharam-se com manifestações 

políticas – os poloneses
200

 buscaram restaurar sua independência perdida, organizando um 

Conselho Nacional, em Lviv, enviando convites para a participação dos ucranianos
201

, que 
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rejeitaram formando seu próprio Conselho representativo, gerando disputas entre os dois 

grupos
202

, o que favoreceu a retomada de controle territorial pelo Império Habsburgo
203

. 

Na esteira dos acontecimentos, clérigos da catedral de São Jorge, em Lviv, 

endereçaram uma petição ao Imperador requisitando a introdução da língua ucraniana nas 

escolas e na administração da Galícia Oriental, bem como da garantia de acesso a cargos 

administrativos do governo por parte de membros da comunidade ucraniana e da 

equalização das garantias e direitos dos clérigos das igrejas Católicas: romana e grega. 

Alguns dias após o envio da petição, foi criado, em Lviv, o Conselho Supremo Ruteno
204

, a 

primeira organização política moderna ucraniana, liderada pelo bispo Hryhorii 

Iakhymovych
205

, bispo da catedral de São Jorge, que consistia em sessenta e seis 

membros
206

, sendo espalhados braços desta entidade por outras regiões do território 

ucraniano
207

 dentro do Império Habsburgo
208

.  

Este grupo era composto, majoritariamente de membros conservadores da Igreja 

Greco-católica. Logo após sua criação, publicou um manifesto em que proclamava os 

rutenos
209

 (como ainda se reconheciam) como um grupo separado dos russos e dos 

poloneses, mas que pertenciam ao mesmo grupo que seus conacionais que então eram 

súditos do Império Russo
210

. Posteriormente, os líderes dos rutenos também peticionariam 

ao Imperador Habsburgo para que fosse reconhecida a separação de poloneses e rutenos 
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(ucranianos) e que houvesse uma divisão da Galícia entre estes dois grupos, o que não foi 

aceito
211

. 

Ainda durante o ano de 1848, os ucranianos acabaram ficando associados ao 

absolutismo Habsburgo. As revoluções encampadas pelos poloneses contra o trono 

austríaco eram associadas ao poderio dos donos de terras que, como já citado, eram em sua 

maioria na região, poloneses – o que levava qualquer atitude destes grupos a um 

posicionamento contrário da população ucraniana, que acabava servindo como uma 

ferramenta política austríaca, tendo até mesmo recebido aprovação de Viena para criar 

unidades militares. Estas unidades acabaram sendo usadas para combater os insurgentes de 

outras nacionalidades, como os húngaros
212

. 

Mesmo depois de 1848, a Galícia, a Transcarpátia e a Bucovina
213214

 (esta última 

desmembrara-se da Galícia ainda no ano de 1849) territórios dentro do Império Habsburgo 

com grande concentração de população ucraniana, continuaram a ser algumas das áreas 

mais pobres da Europa. Porém, para a nacionalidade ucraniana, apesar da pobreza 

econômica, foram áreas de vital importância, por ser um dos principais bastiões do 

renascimento nacional no século XIX e posteriormente, no século XX
215

. 

Após a derrota dos Habsburgos na guerra contra a Prússia, em 1867, a Áustria, 

enfraquecida, acabou por ceder às pressões dos húngaros, a nacionalidade mais forte do 

Império, o que resultou no Compromisso Austro-Húngaro do mesmo ano. De acordo com 

este Compromisso, o Império Austríaco seria transformando em Império Austro-Húngaro, 

que sobreviveria até a Primeira Guerra Mundial, passando regiões como a Transcarpátia
216

, 

para administração direta dos húngaros. 

Esta vitória política húngara acabou por encorajar os poloneses a demandarem o 

controle total da Galícia, o que não ocorreu oficialmente, mas, em troca do apoio desta 

nacionalidade aos pleitos dos Habsburgo, Viena não interferiria na conduta política dos 
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poloneses naquela região, o que seria na prática, uma mudança na administração territorial, 

prejudicial aos ucranianos, que ainda sofriam constantes ameaças de assimilação pelos 

poloneses
217

. Em 1869, por exemplo, o polonês passou a ser o idioma oficial das escolas
218

 

e da administração da província
219

. 

Ao mesmo tempo em que esta tentativa de assimilação ocorria, outra influência 

estrangeira ameaçava os ucranianos da Galícia e regiões. Na segunda metade do século 

XIX, o Império Russo encorajava as diversas nacionalidades oprimidas dentro de Impérios 

como o Austríaco ou Otomano a estabelecerem contatos culturais, com subsídios 

econômicos para a manutenção da eslavofilia , que, paulatinamente, passou a ser russofilia, 

com forte influência política nas áreas ucranianas, absorvendo grande parte da elite desta 

nacionalidade, sendo os clérigos um dos principais difusores deste fenômeno
220

, frente às 

ameaças do catolicismo romano. Os Russófilos recebiam encorajamento do Império Russo, 

que se apresentava como o protetor de todos os eslavos, embora no caso específico dos 

rutenos, não houvesse a proteção como grupo autônomo, mas sim como um subgrupo dos 

russos, sendo seu idioma apenas um dialeto deste
221

. 

Outro grupo que surgiu neste período além dos Russófilos, foi o dos populistas, que 

aproximavam o idioma ucraniano do camponês, menos elitizado e sem a influência do 

eslavônico eclesiástico ou de estrangeirismos. 

Foi graças a este grupo que durante os períodos de censura ao idioma ucraniano no 

Império Russo, como no caso do Decreto, ou Ukaz, de Ems, de 1876, as publicações 

continuaram a ser feitas, mas agora no Império Austro-Húngaro, fugindo assim do czar, e 

sendo exportadas para os territórios controlados pelos russos, mesmo que por meio de 

contrabando. 

Estas trocas intelectuais entre os ucranianos dos dois Impérios permitiram a 

fundação de sociedades literárias, como a Sociedade Literária Shevchenko, fundada em 

Lviv, em 1873
222

, ou jornais cujo idioma difusor era o ucraniano, colaborando para o 

processo de instrução e iluminação da massa nacional ucraniana, sobretudo nas porções 
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ocidentais, correspondentes ao Império Austro-Húngaro. Porém, os Populistas não tinham 

tanta força quanto os Russófilos, que dominavam as organizações culturais mais antigas, 

tendo que estabelecer suas próprias organizações, que acabaram se desenvolvendo em 

uniões de crédito e cooperativas ucranianas (organizações econômicas), já na década de 

1890, embora obtivessem certo apoio da burocracia imperial austríaca, em uma tentativa 

de diminuir a influência do Império Russo e da Igreja Ortodoxa, cujo principal foco era os 

Russófilos
223

. 

Desta forma, a parte mais ocidental dos territórios ucranianos, a Galícia, acabou por 

se transformar no bastião do movimento nacional ucraniano, onde acabaram surgindo os 

principais jornais e publicações com esta temática, bem como os primeiros partidos 

políticos com raízes na busca pela independência. Todavia, o século XIX ficou marcado na 

história ucraniana, na porção que fora parte do Império Habsburgo, como o período de 

constante busca por separação cultural e política dos grupos poloneses, que eram 

associados às classes superiores, enquanto os ucranianos estavam mais ligados com a parte 

rural e as classes mais baixas
224

. 

Os focos principais de conflito entre estes dois grupos poderiam ser divididos em 

três questões fundamentais: a primeira ligada aos direitos dos camponeses, a segunda 

relativa à Universidade de Lviv (como o uso do idioma, por exemplo, o que levou até 

mesmo os estudantes ucranianos a pleitearem a criação de uma universidade 

exclusivamente ucraniana) e, por fim, a terceira ligada às reformas eleitorais (sendo os 

ucranianos sub-representados na administração da província, que era majoritariamente 

dominada pelos poloneses, com fraudes eleitorais, além de outras manobras, como o 

encarceramento de candidatos, com base em acusações de pequeno valor jurídico)
225

. 

Assim, com esta pequena introdução à formação histórica do atual território 

ucraniano, tentamos mostrar como esta região localizada em área quase limítrofe do 

continente europeu, acolheu diversas formas de organização política, possuindo uma 

miríade de grupos étnicos, linguísticos e religiosos, transformando este território em uma 

região estratégica de grandes Impérios. 

Pretendemos então passar aos acontecimentos do século XX, época em que se deu, 

pela primeira vez, o surgimento de um Estado independente ucraniano, em 1991, embora 
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anteriormente, no mesmo século, algumas tentativas tenham ocorrido, e até mesmo o 

surgimento de um Estado semi-independente, ou de uma República apenas formalmente 

independente
226

, membro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e, portanto 

ficando adstrita às políticas do partido que governava este Estado. 
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2 A UCRÂNIA: DO SÉCULO XX À CRISE NO SÉCULO XXI 

 

Podemos considerar que a história ucraniana no século XX começa a partir da 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918), uma vez que este foi o primeiro evento a marcar o 

século e que colocou os ucranianos em lados opostos no conflito, pelo lado da Tríplice 

Entente
227

, com o Império Russo, e pelo lado dos Impérios Centrais, ou Quádrupla 

Aliança
228

, com o Império Austro-Húngaro. 

A diplomacia europeia ao final do século XIX e início do século XX consistia, 

muitas vezes, de acordos secretos entre Estados, formando alianças militares que nem 

mesmo a opinião pública de seus países tinha acesso
229

. Isto gerou um emaranhado de 

acordos de defesa mútua que levou à eclosão da Primeira Guerra Mundial. 

O assassinato, nos Bálcãs, do sucessor do trono imperial Austro-Húngaro, 

Francisco Ferdinando, pelos nacionalistas sérvios
230

, fez o governo de Viena, apoiado por 

Berlim, pressionar o Reino dos Sérvios, dando um ultimato para que houvesse uma 

retratação pelo crime. Este ultimato, por sua vez, fez o Império Russo sair em defesa de 

seu maior aliado nos Bálcãs, seguindo a política russa de defesa dos eslavos (pan-

eslavismo), que já existia desde o século anterior. 

O Império Austro-Húngaro declararia guerra à Sérvia, o que levaria o czar russo a 

mobilizar seus exércitos, manobra esta que não fora aceita pela Alemanha, que exigira o 

fim da mobilização, caso contrário o governo de Berlim passaria a mobilizar também seu 
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maquinário bélico. Não tendo seu pleito atendido, o Império Alemão, após a última 

exigência de 31 de julho do fim da mobilização russa, declarou guerra a este Estado, que 

não tinha nenhuma disputa real com os alemães. O Império Alemão indagaria a 

neutralidade da França na disputa com o Império Russo, que respondera de forma evasiva, 

levando os alemães a declararem guerra em três de agosto, invadindo a Bélgica no mesmo 

dia para poder chegar o mais rápido possível a Paris. Com estes acontecimentos, sendo 

violada a neutralidade belga, o Reino Unido, no dia quatro de agosto declararia guerra ao 

Império Alemão, conseguindo, as potências europeias, transformar uma crise periférica 

balcânica, em uma guerra mundial de consequências nunca antes vistas
231

. 

 

2.1 A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL E OS TRATADOS DE BREST-LITOVSK 

 

Os ucranianos do Império Austro-Húngaro entendiam que uma vitória dos 

austríacos na guerra frente a uma derrota dos russos, levaria à independência da Ucrânia. 

Este pensamento era, em grande medida, fruto da União para Libertação da Ucrânia, a 

primeira entidade a atuar abertamente com projetos específicos de independência para esta 

nação, formando um Estado próprio ucraniano
232

, que pregava que uma cooperação com o 

Império Alemão e com os austríacos seria mais benéfica à causa, uma vez que a autocracia 

czarista, era pior para as pretensões nacionais ucranianas do que o constitucionalismo 

austríaco, onde seria possível atingir, paulatinamente, as liberdades almejadas, o que 

causou expurgos dos antigos Russófilos, alguns sendo presos e executados, ou colocados 

em campos de concentração
233

. 

Assim, houve um considerável número de combatentes ucranianos pelo Império 

Austro-Húngaro, inclusive com a formação de uma legião ucraniana, formação militar 

étnica própria deste grupo, além de também haver soldados desta nacionalidade em outros 

batalhões austríacos
234

. 

Ainda que tenham sido formadas estas organizações e que um contingente 

considerável de ucranianos tenha sido inscrito para lutar pelo Império dos Habsburgo, os 
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momentos iniciais da guerra indicaram uma vitória russa, que logo nos primeiros meses de 

conflito conquistara a porção oriental da Galícia – que não fora considerada como uma 

conquista temporária, e sim uma reunião do território russo outrora perdido
235

 e, conforme 

já ocorrera no século XIX com os territórios ucranianos. Assim que o controle territorial 

passou dos Habsburgos para o czar, os mesmos ditames que existiam desde o Ukaz de Ems 

passaram a ser aplicados na Galícia Oriental, com o fechamento de todas as organizações 

culturais ucranianas e limitações no uso do idioma
236

. 

As alterações maiores no cenário ucraniano só aconteceriam após as revoluções de 

1917. A primeira, em fevereiro, acabou por fazer germinar entre os sentimentos 

revolucionários latentes. 

Logo em março, criou-se uma organização ucraniana chamada Rada
237

 Central
238

, 

que pouco depois incluiriam entre seus membros o Partido Socialista Revolucionário 

Ucraniano. Esta organização lançaria, em junho do mesmo ano, sua Primeira Universal, 

uma espécie de Manifesto, em que proclamava a liberdade da Ucrânia, sem separação 

completa da Rússia (ou seja, uma liberdade sem independência total, mantendo as 

conexões com o Estado russo), permitindo que os ucranianos pudessem ter maior 

autonomia com relação às suas vidas e à gestão de suas terras
239

, funcionando como uma 

espécie de autogoverno dentro de um Estado russo que colapsava. 

As grandes alterações no paradigma ucraniano, ao menos até o momento, viriam a 

partir da Revolução de Outubro de 1917, a Revolução Soviética, ou Bolchevique. O 

governo provisório russo, proveniente da Revolução de Fevereiro não fora forte suficiente 

para se manter
240

, continuando com pressões de grupos internos, como os Bolcheviques
241
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liderados por Lênin, para efetivar mudanças mais radicais e profundas na estrutura do 

Estado. 

Com a desintegração final do governo czarista, em 22 de novembro de 1917, a 

Rada, por meio de sua Terceira Universal, proclamara uma República Ucraniana 

autônoma, mas sem romper os laços com a Rússia
242

, fortalecendo-se cada vez mais como 

principal órgão executivo da Ucrânia, o que não agradava os pleitos bolcheviques, que 

acabaram denunciando a Rada como inimiga do povo, proclamando a criação de uma 

República Soviética Ucraniana, em dezembro do mesmo ano. 

Esta ação levou tropas bolcheviques russas a começarem a se deslocar para a 

Ucrânia, objetivando tomar o poder. Com esta nova crise instaurada, a Rada, em janeiro de 

1918, proclamou a Quarta Universal (último manifesto da organização), em que anunciava 

que a República Nacional Ucraniana (autônoma) rompera laços com a Rússia bolchevique, 

constituindo-se, portanto, de um Estado livre e independente, buscando auxílio estrangeiro 

para garantia de sua liberdade, mas não encontrando grande apoio, uma vez que as 

potências europeias, como a França, estavam determinadas em manter a ideia de uma 

Rússia una e indivisível
243

. 

A dificuldade de se ganhar apoio estrangeiro também se deveu ao fato de ainda nos 

últimos dias de 1917, Lênin, chamando para si os poderes de representante de todos os 

povos do antigo Império Russo, começara as tratativas de paz com as Potências Centrais, 

assinando um armistício que retirava a Rússia do conflito, o que seria concluída em um 

Tratado firmado na cidade de Brest-Litovsk, atual Brest em Belarus. 

O Tratado
244

, composto de quatorze artigos, obrigava as partes, a não participar de 

nenhuma forma de agitação ou propaganda contra os governos ou instituições estatais ou 

militares de cada Estado (art.II); redesenhava o mapa da Rússia, retirando a soberania de 

diversos territórios que passavam à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro (art.III). Mais 

importante para o presente trabalho, estabelecia que a Rússia deveria concluir paz imediata 

com a República Nacional Ucraniana (proclamada pela Rada), reconhecer o tratado de paz 

entre os ucranianos e as Potências Centrais, retirar tropas russas e da guarda vermelha 

(bolchevique) do território ucraniano e obrigando os russos a cessarem com qualquer 
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agitação ou propaganda contra o governo ou as instituições públicas da República Nacional 

Ucraniana (art.VI). 

Este tratado de paz referido no artigo VI do Tratado de Brest-Litovsk de 3 de março 

de 1918, referia-se ao Tratado assinado em 9 de fevereiro de 1918
245

, entre as Potências 

Centrais e a República Nacional Ucraniana, que passava a ter sua soberania reconhecida e 

seu status como Estado neutro na guerra aceito. 

Tal tratado garantia a proteção militar ao estado ucraniano, tendo como 

contrapartida a entrega de grãos e demais produções alimentícias às Potências Centrais 

(art.VII), transformando assim a Ucrânia, em uma espécie de protetorado alemão e 

austríaco
246

, o que dava certo alento, somada à saída da Rússia da guerra, a estes Impérios. 

A Ucrânia, porém veria que sua situação não mudaria muito, em 28 de abril do mesmo 

ano, ao tentar proclamar sua constituição, uma unidade alemã invadira a Assembleia 

levando a Rada Central à sua dissolução
247

. 

Importante destacar que estes Tratados com as Potências Centrais não incluíam a 

Península da Crimeia, embora a Rada Central tenha clamado soberania sobre o território e 

destacado tropas para ocupar a Península, ocasionando desgaste com a Alemanha Imperial 

que havia estacionado forças militares na Crimeia, considerando esta região como zona de 

ocupação exclusiva
248

. A Crimeia, durante a guerra, sofrera especialmente por possuir uma 

população nativa majoritariamente muçulmana, os tártaros,  com fortes ligações com os 

turcos otomanos
249

, o que, como na Guerra da Crimeia, levantaria suspeitas com relação à 

lealdade da população. Esta ligação era tão estreita que mesmo antes do início da guerra, 

há o surgimento da Sociedade Vatan (pátria), com base em Istambul, composta por tártaros 

da Crimeia refugiados no Império Otomano, cujo objetivo central era a independência da 

Península
250

. 
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Todavia, com os dois tratados firmados em Brest-Litovsk
251

, esperava-se que a 

Alemanha chegasse à vitória, uma vez que teria a possibilidade de deslocar as tropas do 

front oriental para o ocidental, porém, com a entrada dos Estados Unidos da América na 

guerra, sua associação às potências da Entente e o envio de tropas ao teatro de guerra 

europeu, a balança de equilíbrio começou a pender novamente contra as potências centrais 

da Quádrupla Aliança. 

O deslocamento de tropas do front oriental ao front ocidental fora moroso, 

ocorrendo um hiato entre o armistício de 15 de dezembro de 1917 até o dia 3 de março de 

1918 (data de assinatura do Tratado de Paz com os russos), devido a manobras dos 

bolcheviques que retardavam ao máximo a conclusão do documento na esperança de que 

uma revolução socialista também eclodisse na Alemanha
252

. Isto fez este Estado manter 

tropas estacionadas no front oriental, transferindo apenas a metade do contingente militar 

para o front ocidental, o que não seria o suficiente para contrapor o corpo expedicionário 

norte-americano que contava com aproximadamente um milhão de novos homens, o que 

acabaria por extenuar o exército alemão
253

.  

Embora extenuado, o comando alemão ainda acreditava na possibilidade que a 

guerra se prolongasse por mais tempo, com o objetivo de concluir uma paz, com a Entente, 

que lhe fosse mais favorável. Assim, conseguira em 27 de agosto um novo acordo com os 

russos, o que possibilitou a transferência de quase a totalidade das forças que ainda 

estavam estacionadas no front oriental para o ocidental, tentando, logo após este acordo, 

iniciar tratativas diplomáticas com as potências ainda em guerra para que se conservasse o 

status quo ante na Europa Ocidental em troca da recuperação das colônias, o que garantiria 

à Alemanha a conservação da Alsácia-Lorena
254

, renunciando a Bélgica ocupada, mas que 

seria considerável inaceitável pelas potências aliadas
255

, sobretudo pelo fato de o retorno 
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do território da Alsácia-Lorena à soberania francesa ser inquestionável pelo governo e pela 

opinião pública daquele país
256

. 

A balança penderia decisivamente para o lado dos aliados quando em 14 de 

setembro o governo austro-húngaro publica uma nota propondo aos beligerantes uma 

negociação de paz. Pouco depois, em 25 de setembro, a Bulgária pediria o armistício e, 

finalmente, em outubro, a Alemanha enviaria um pedido de armistício que só seria 

assinada em 11 de novembro
257

. 

Ao final da guerra, iniciaram-se as tratativas para o estabelecimento da paz, 

novamente, no continente europeu, tendo o Tratado de Versalhes, de 1919, como o 

principal instrumento
258

, base para os demais tratados firmados entre as potências 

vencedoras e os aliados da Alemanha, que foram assinados ainda em 1919, em Saint-

Germain-en-Laye com a Áustria, em Neuilly-sur-Seine com a Bulgária, em 1920, em 

Trianon com a Hungria e também no mesmo ano em Sèvres com a Turquia
259

, porém este 

nunca chegou a ser aplicado, tendo sido celebrado outro em Lausanne, em 1923. Pelos 

locais em que foram firmados, e acabaram recebendo os nomes, estes tratados com os 

aliados da Alemanha foram alcunhados pelos alemães de tratados suburbanos 

(Vorortsverträge)
260

. 

A conclusão destes tratados, bem como a criação de novos Estados, sucessores dos 

Estados perdedores da guerra, que foram fragmentados, levantou uma nova questão às 

potências aliadas, a causa das minorias nacionais e religiosas
261

. Este tema foi causa de 

profundo debate nas reuniões para assinatura dos tratados de paz, constando, em quase sua 

totalidade, um artigo ou seção sobre a situação das minorias no Estados perdedores
262

, 

como o caso das minorias gregas na Turquia, presente na Parte IV do Tratado de Sèvres
263

 

(arts. 140 a 151)
264

. Por sua vez, a formação de novos Estados, ou o ganho territorial de 
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alguns Estados já existentes fez surgir novas minorias, ou melhor, deslocá-las para outra 

soberania estatal, como o caso dos ucranianos
265

, que passaram a ser 448 mil habitantes, 

em uma população total de 12,5 milhões na Romênia, e quatro milhões em uma população 

total de 26,3 milhões na recém-restabelecida Polônia
266267

. 

 

2.2 A REVOLUÇÃO SOVIÉTICA NA UCRÂNIA 

 

Conforme já explorado, a eclosão de revoluções em 1917 e o esfacelamento do 

poder czarista na Rússia alteraram os paradigmas ucranianos, fazendo se extinguir a Rada 

Central que governava um Estado recém-declarado independente. 

Logo em 1918, um ucraniano conservador pertencente a uma família cossaca de 

origem da starshyna, Pavlo Skoropadskyi
268

, foi aclamado por um congresso em Kyiv, 

organizado por donos de terra de origem ucraniana, como hetman, após a falência da 

Rada
269

, proclamando um Estado Ucraniano diferente do anterior, com base na defesa dos 

direitos civis e na proteção da propriedade privada, estabelecendo uma nova categoria de 

cidadãos, os cossacos
270

. Estes formariam o pilar do Estado governado pelo hetman, 

embora em realidade fosse governado pelos alemães, após a ocupação do território
271

. 

Este novo Estado, um protetorado alemão, estabeleceu relações diplomáticas com 

diversos outros países, sendo de mais destaque a negociação de paz com a Rússia 

Soviética, concluída em junho do ano 1918 e as tentativas de ganho territorial por via 

diplomática junto ao Império Austro-Húngaro, onde se visava anexar a Galícia Oriental e a 
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região de Kholm
272

, ao passo que continuaria a servir como principal fornecedor de 

produtos alimentícios para a Alemanha em guerra. 

Este regime duraria até o final da guerra, quando oposicionistas a Skoropadsky 

fizeram um cerco à cidade de Kyiv e iniciaram-se negociações que garantiriam a saída das 

tropas alemãs e do hetman
273

, em segurança, restabelecendo-se a República Nacional 

Ucraniana
274

. 

Com o fim da Primeira Guerra Mundial o território ucraniano foi mergulhado em 

um caos, com total colapso de autoridade, chegando a existir seis exércitos diferentes a 

ocupar o território, ao mesmo tempo: o ucraniano, o bolchevique, os russos brancos
275

, 

anarquistas, tropas da Entente e o recém-formado exército polonês
276

. Ainda assim, o 

Diretório formado após a expulsão de Skoropadsky e o restabelecimento da República 

Nacional Ucraniana, com contato com os ucranianos da Galícia, que haviam formado a 

República Nacional Ucraniana Ocidental, proclamou a união das duas repúblicas, em 

princípios de 1919, realizando o sonho dos nacionalistas ucranianos de diversas gerações, 

todavia, esta união não sairia do papel
277

. 

O avanço das tropas bolcheviques fez o Diretório abandonar Kyiv em meio a grande 

guerra civil russa que alcançara o território ucraniano. Nesta guerra, diversos pogroms, 

massacres da população judaica que habitava o território ucraniano, ocorreram. Embora a 

maioria tenha sido organizada pelos russos brancos que associavam os judeus aos 

bolcheviques, notavelmente com relação a seus líderes, como Trótski, diversos pogroms 

também foram realizados a mando das forças do Diretório
278

, sendo estimado um número 

entre 35 e 50 mil mortos entre os anos de 1919 e 1920
279

. 
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Enquanto os bolcheviques tomavam controle da porção ucraniana que outrora fizera 

parte do território imperial russo, os ucranianos ocidentais viram-se em conflito com as 

tropas polonesas que voltaram a ter um Estado próprio após a Primeira Guerra Mundial. 

Os poloneses, que argumentavam que a nacionalidade ucraniana fora uma invenção 

germânica da guerra e que os ucranianos tinham tendências bolcheviques, foram 

autorizados a ocupar os territórios ucranianos, outrora austro-húngaros, pelo Conselho de 

Embaixadores (formado pelos vencedores da guerra), com o objetivo de proteger a 

população da ameaça revolucionária, iniciando o conflito armado
280

. Esperavam os 

ucranianos que com as ideias de autodeterminação que pululavam no pós-guerra, inclusive 

com os Quatorze Pontos, alguma espécie de auxílio viesse das potências vencedoras, ou 

que seus conacionais do antigo Império Russo pudessem combater ao seu lado, fatos que 

não vieram a ocorrer. 

No começo de 1920 a guerra pelo controle do território ucraniano havia acabado, 

assim como o Estado ucraniano independente. A Península da Crimeia, porém, tornou-se 

uma espécie de presídio da população considerada inimiga da Revolução, sendo levados 

“burgueses” de todas as partes do antigo Império Russo à Crimeia, onde eram 

categorizados em três grupos, os que seriam mortos por forca ou fuzilamento, os que 

seriam encarcerados em um campo de concentração, ou os que seriam poupados. Na 

primeira categoria chegou-se a contar cinquenta mil indivíduos, sendo a cidade de 

Sebastopol alcunhada de a “cidade dos enforcados” 
281

. 

A Crimeia, ainda no ano de 1917, veria a formação de um Congresso de 

muçulmanos da Crimeia, organizado por ativistas nacionalistas crimeanos. Este congresso 

formaria um Comitê Executivo Muçulmano Crimeano Central que daria as bases para a 

formação de um partido político tártaro da Crimeia o Milliy Firqa
282

 cuja orientação era de 

base nacionalista e socialista, o que ajudaria a formar uma ponte com o governo soviético 

bolchevique. Os esforços envidados do Milliy Firqa e do Comitê permitiram a formação de 

uma Assembleia Nacional, ou Kurultay (nome tradicional dado às reuniões de seus líderes 

tribais) que elegeria os membros do primeiro governo tártaro, declarando, em 25 de 

dezembro do mesmo ano a formação da República Independente da Crimeia, ainda que ao 

mesmo tempo existisse na Crimeia outro grupo, formado por ucranianos, russos e tártaros 
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que apoiava a permanência da província em uma Rússia democrática unificada, a 

Assembleia Provincial Crimeana
283

. 

Em 1918, o recém-organizado Comitê militar-revolucionário da Taurida tomaria o 

poder, por meio militar, e declararia em 1918 a formação da República Socialista Soviética 

da Taurida, que não duraria muito, uma vez que pelo Tratado de Brest-Litovsk (com a 

Rússia), como já mencionado, a Crimeia era área militar exclusiva dos poderes centrais. A 

situação na Crimeia ainda veria novas alterações, com o avanço bolchevique no território e 

a instauração da República Socialista Soviética da Crimeia, chefiada pelo irmão de Lênin, 

Dmitry Ulyanov
284

, que também teria vida curta, sendo logo colapsada pelas tropas russas 

brancas, que só seriam realmente derrotadas e evacuadas da Península no ano de 1920
285

. 

Sem considerar a Crimeia
286

, que, como demonstrado, viveu uma situação 

particular, o resto do território ucraniano ficou fragmentado, sendo a parte oriental 

conquistada pelos bolcheviques, que ainda em 21 de dezembro de 1919, haviam 

proclamado, por meio de um Manifesto, a criação da República Socialista Soviética da 

Ucrânia
287

 e, com o objetivo de acalmar os camponeses donos de terras ucranianos, uma 

das primeiras medidas foi o término da coletivização, que vinha sendo feita desde 1917, na 

Rússia, das terras. Os bolcheviques haviam conquistado o território ucraniano, mas seu 

controle ainda ficava prejudicado pela resistência dos pequenos produtores rurais 

ucranianos que se organizavam em uma guerrilha, não muito bem coordenada, contra o 

controle bolchevique de suas terras
288

, todavia, a guerra contra os ucranianos do Diretório 

continuaria. 

Estes, com auxílio dos poloneses, organizaram uma ofensiva anti-soviética, para 

barrar o avanço bolchevique, conquistando territórios para a Ucrânia independente do 

Diretório sendo assim vantajoso para os poloneses, uma vez que se criaria uma zona 
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tampão entre a Rússia soviética e a Polônia. Para tanto, Symon Petliura
289

, no comando do 

Diretório, concordou em reconhecer que a parte oriental da Galícia e ocidental da Volínia 

eram de soberania polonesa, assim, logrando apoio militar o que lhe conferiu ganhos 

territoriais como a conquista de Kyiv em maio de 1920
290

. 

Esta situação mudaria pouco depois, em junho, quando os bolcheviques 

organizaram uma contraofensiva que empurraria o exército ucraniano-polonês até as 

proximidades de Varsóvia, forçando uma trégua com os poloneses em outubro, com o que 

havia sobrado do exército de Petliura inteiramente em território polonês. 

Em março de 1921, Polônia, Rússia e Ucrânia
291

 selaram a paz por meio do Tratado 

de Paz assinado em Riga
292

. Neste instrumento, as partes reconheciam o cessar das 

hostilidades e, de acordo com o princípio de autodeterminação nacional
293

, o 

reconhecimento da Ucrânia e da Rutênia-Branca, estabelecendo os limites entre a Polônia e 

este bloco soviético, reconhecendo os territórios orientais da Galícia e ocidentais da 

Volínia, como parte do Estado polonês (arts.II e III), da mesma forma que havia sido 

prometido por Petliura. 

As partes estabeleceram neste Tratado garantias às minorias
294

 em seus territórios, 

de maneira similar ao que os Estados do pós-Primeira Guerra haviam feito, franqueando-

lhes o uso de seu idioma nativo, igualdade de tratamento e garantia de livre 

desenvolvimento intelectual, além da liberdade do exercício religioso, com direito à 

autoadministração independente nas Igrejas e nas demais associações religiosas nos 

territórios (art. VII). Este documento selaria o fim do período de Estados independentes na 

história ucraniana, ao menos, de independência de fato. 

Desta forma, o novo Estado polonês acabaria compondo, como já afirmado, uma 

das maiores porcentagens de minorias étnicas na Europa, com aproximadamente cinco 

milhões de ucranianos, dentre outras nacionalidades
295

, população esta que sofreria na 

administração polonesa, com programas de transferências populacionais, levando 
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poloneses étnicos a ocupar os territórios históricos ucranianos. Esta transformação do que 

seria a Ucrânia Ocidental levou à organização de partidos políticos ucranianos para 

reivindicar melhorias e garantias de direitos à população, alguns destes partidos acabaram 

sendo apoiados pelos soviéticos ucranianos (os orientais) 
296

. 

Porém, assim como houve partidos socialistas, também emergiram movimentos 

nacionalistas na Ucrânia polonesa com o objetivo de se alcançar um estado independente, 

incitando os ucranianos à participação direta, com uma estrutura estritamente 

hierarquizada, com a presença de um líder supremo cuja autoridade seria inquestionável, 

contendo assim elementos do fascismo e do totalitarismo. Forma-se-ia assim a 

Organização dos Nacionalistas Ucranianos – OUN
297

, organização que continuaria a se 

expandir durante os anos 1930
298

. 

Apesar da desaparição de um Estado independente, os diversos governos 

ucranianos que controlaram o território durante estes conturbados anos acabaram por 

ajudar a solidificar a ideia de nacionalidade ucraniana nos territórios orientais e, com a 

vitória da Revolução Soviética, a velha ordem que possuía o controle socioeconômico e, 

por vezes, influenciava fortemente na administração territorial, extinguira-se, levando suas 

terras a serem confiscadas pelos revolucionários e distribuídas entre os camponeses
299

. 

 

2.2.1 Dos primeiros anos até Stálin 

 

Com a conquista dos territórios ucranianos do leste pelo exército bolchevique, 

inicia-se o período soviético na Ucrânia, ainda durante a Guerra Civil que assolava os 

antigos territórios do Império Russo e a subsequente política do terror vermelho, 

institucionalizada no final de 1918, como forma de garantir a proteção da República 

Soviética de seus inimigos de classe, sendo responsável pela morte de 15 mil indivíduos, 

só no outono daquele ano, três vezes mais (em dois meses) do que o número total de 

executados durante o regime czarista nos cem anos anteriores
300

. 
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Os primeiros anos de regime soviético viram a criação do Comunismo de Guerra, 

políticas econômicas duras com a estatização de indústrias e de grandes propriedades 

rurais, além de mobilização do trabalho pelos camponeses e operários, para o Estado e, de 

uma das medidas mais duras, a expropriação de grãos dos camponeses, e de suas pequenas 

propriedades, para o uso governamental. Medida que resultaria em uma escassez de grãos 

no interior, sobretudo nas áreas da Ucrânia e do sul da Rússia, na região do Volga, onde 

em adição às políticas econômicas e à desorganização produtiva, ocorreu também uma 

severa seca
301

, causando milhares de mortos
302

 na Grande Fome dos anos 1921-1922
303

. 

Estes desastres levariam Lênin a admitir que esta política houvesse fracassado, 

tendo que aceitar certas concessões a serem feitas, especialmente ao campo, o que geraria a 

criação da Nova Política Econômica, com tributação moderada aos camponeses, sendo que 

os mais pobres estavam isentos de quaisquer tributos, o que levaria, até o final dos anos 

1920, a uma ampliação da área cultivada na Ucrânia de 10% a mais do que antes do início 

da política
304

. 

Todavia, com a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, de 3 de março de 1918, a 

Rússia reconhecia, no artigo VI, a independência da Ucrânia, o que fez que mesmo o 

governo soviético instalado na Ucrânia fosse tratado como um poder soberano 

independente, ao menos em teoria, da Rússia soviética. Isto garantiu aos ucranianos a 

possibilidade de conduzir relações diplomáticas e criar um exército nacional próprio, 

separadamente dos russos, pelo menos nos primeiros anos, até 1922, quando da criação da 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Havia certa pressão, inclusive feita por Josef Stálin
305

, à época Comissário para 

Nacionalidades, com apoio de vários membros russos étnicos do Partido, para russificar e 

absorver todas as repúblicas não russas
306

 que faziam parte do conglomerado da União 

Soviética, formando um Estado Soviético Russo, o que fora frontalmente contrariado por 
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Lênin, que propôs o direito de secessão de cada república da União. Esta posição acabou 

vigorando, como prova o artigo IV da Constituição Soviética de 1924
307

, instrumento este 

que garantia os limites de jurisdição de cada uma das Repúblicas dentro da União, 

cabendo-lhes temas como assuntos internos, educação, saúde, mas relações exteriores 

passariam exclusivamente ao domínio do governo central da União, conforme seu artigo I. 

Os ucranianos e demais não russos aceitariam esta união ao final de dezembro de 

1922, sendo estabelecida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas - URSS, onde a 

Ucrânia comporia a segunda maior entidade, só atrás da Rússia, com Carcóvia
308

, na 

porção oriental do território, como capital da República
309

. Formava-se assim, pela 

primeira vez, desde o período cossaco, um território com fronteiras bem definidas e 

administração central própria – a República Soviética Socialista da Ucrânia – que refletia 

sua identidade nacional
310

, contando inclusive com fronteiras, na porção oriental, similares 

às atuais fronteiras (de jus) do Estado ucraniano
311

. 

Durante a década de 1920, houve um crescente processo de defesa do idioma 

ucraniano na recém-formada república, com aprovação do uso do ucraniano como idioma 

oficial de correspondência e publicações burocráticas
312

. Em 1925, e, em 1927, a diretiva 

de que todos os encontros e assuntos do Partido Comunista na Ucrânia não usariam o 

russo, mas o ucraniano, todas estas medidas somadas à política de alfabetização soviética 

fizeram haver um aumento significativo do domínio do idioma em todo o território 

ucraniano, com 97% das crianças com acesso à escola em seu idioma nativo e permitindo 

que as minorias russas e judias na Ucrânia pudessem aprender em russo, mas com acesso a 

alguns cursos de ucraniano também
313

. 
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Estas mudanças no ensino foram acompanhadas com o aumento de publicações em 

ucraniano
314

 e com o florescimento acadêmico, inclusive com a criação de novas 

instituições, como o Instituto de Marxismo, criado na Carcóvia em 1929, com disciplinas 

como filosofia, economia e história a partir de uma perspectiva marxista, formando 

quadros que funcionariam como defensores ideológicos do regime
315

. 

No que tange à Crimeia, os primeiros anos de regime bolchevique foram marcados 

pelo controle, ainda em 1920, do Comitê Revolucionário Crimeano, chefiado por Béla 

Kun
316

, e a caça de opositores ao regime, levando à morte entre 50 e 100 mil pessoas 

(opositoras reais ou suspeitas)
317

, além da coletivização forçada das propriedades que 

insuflava os nativos
318

. Esta situação só será alterada em 1921, com o enviado de Moscou, 

Mirsaid Sultan-Galiev
319

, tártaro do Volga, que faz pesadas críticas ao controle de Béla 

Kun e propõe reformas capazes de trazer os tártaros da Crimeia para o Partido 

Comunista
320

. 

Assim, em novembro de 1921 é criada a República Socialista Soviética Autônoma 

da Crimeia, com constituição própria, governo baseado em Simferopol
321

, com uma 

política capaz de permitir que tártaros tivessem cargos altos em fábricas, fazendas estatais 

ou coletivas e nas administrações locais, embora não compusessem a nacionalidade 

principal do território
322

. 

Com a morte de Lênin em 1924, há um vácuo de poder e, em sequência, uma 

disputa pelo posto de principal líder do Partido Comunista. Stálin, especialista na questão 

das nacionalidades dentro da União Soviética – ele mesmo era um dos poucos não russos 

do Partido, nascido na Géorgia – alcançaria o poder, em 1929 e, mesmo sendo georgiano, 

começaria um processo de russificação da União Soviética, como forma de fortalecer o 

Estado. Este processo acabou por trazer consequências às demais nacionalidades das outras 
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repúblicas, sobretudo para os ucranianos, considerados um grupo demasiadamente 

marcado por camponeses e com uma política nacionalista em alta
323

, fatores que se 

tornariam os ingredientes principais de justificativa para uma política ordenada por Stálin, 

no início dos anos 1930, responsável pela morte de milhares de ucranianos. 

 

2.2.2 A Era de Stálin e a Segunda Guerra Mundial 

 

Uma das primeiras medidas tomadas por Stálin foi a implementação de planos a 

cada cinco anos. Estes planos quinquenais tinham por objetivo revolucionar a economia 

soviética, tornando-a forte e competitiva com as economias capitalistas, podendo até 

mesmo ultrapassá-las, focando principalmente no desenvolvimento industrial, sobretudo na 

indústria pesada, mas também com aumentos na produtividade do campo. 

Ambos os fatores afetariam os ucranianos, uma vez que com estes planos, o Estado 

teria total controle econômico dos cidadãos, até mesmo dos camponeses anteriormente 

autossuficientes, além de haver má distribuição geográfica da indústria, concentrando-se, 

em território ucraniano, cada vez mais nas tradicionais áreas de Donbas324 e do Dniepre. 

Isto manteve a área populosa da Margem Direita do rio Dniepre estagnada 

economicamente, mas ainda assim, permitiu a Ucrânia se transformar em um dos países da 

Europa com parque industrial mais avançado325, chegando ao ponto de o governo 

introduzir passaportes internos e permissões de residência nas cidades para combater a 

migração de trabalhadores326. 

Com a coletivização e produtividade das terras sendo ampliada, Stálin programou 

uma política de erradicação dos kulaks327, os camponeses proprietários de mais terras do 

que a média geral, taxados pelo governo como exploradores dos demais camponeses, um 

futuro burguês, portanto inimigo da revolução, gerando um total de um milhão e oitocentos 

mil camponeses expulsos e deportados entre os anos de 1930 e 1931328. Subtelny traz o 

número de um milhão de ucranianos sendo expropriados  no início da década de 1930, 
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destes, 850 mil seriam deportados para as regiões ao norte da Rússia329, muitos perecendo 

no trajeto, sobretudo crianças330. 

Apesar das tentativas de implementação de melhorias na produção agrícola, o 

regime stalinista era inepto nesta matéria, ordenando o plantio de colheitas inapropriadas, 

com serviço de transporte precário que fazia haver grandes perdas nos grãos colhidos, por 

má armazenagem, além de falta de equipamento necessário331. Somados a estes fatores, no 

ano de 1931, uma nova seca atingira a porção sul do território ucraniano, deteriorando a 

condição dos camponeses, que já eram duras com a imposição de quotas na produção de 

grãos, o que levaria o regime a usar tropas regulares para fazer a coleta da produção, que 

fora organizada de forma bárbara, requisitando inclusive os grãos necessários para o 

plantio do ano seguinte332. 

Neste cenário de carestia, ocorre a grande fome dos anos 1932-1933, que passaria 

para a história com o nome de Holodomor333334.No ano de 1932, Stálin manda confiscar a 

produção de grãos em 44%, não sendo permitido nenhum repasse aos camponeses até que 

a meta fosse alcançada e, caso alguém, até mesmo criança, fosse encontrada subtraindo 

grãos dos silos governamentais, ou das fazendas coletivizadas, poderia ser executada335. 

Este cenário levou a uma fome sem precedentes, que aumentou no ano de 1933, quando 

uma família camponesa média, com cinco membros, possuía aproximadamente oitenta 

quilos de grãos que deveriam durar até a colheita seguinte, o que perfazia uma média de 

um quilo e setecentos gramas de grãos por pessoa por mês. Esta escassez fez os 

camponeses comerem seus animais, ratos, lixo e até mesmo recorrerem a canibalismo, em 
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inúmeros casos336, a situação só mudaria a partir do outono de 1933, quando se põe fim à 

política de requisições de grãos337. 

A Ucrânia neste período foi o território que mais teve que contribuir com quotas de 

produção de grãos. Embora contasse com 27% da produção de grãos da União Soviética, 

contribuía com 38% das quotas, o que levou a se estimar a morte de entre três e seis 

milhões de indivíduos, por fome. 

Este tipo de iniciativa gerou grandes debates com relação aos objetivos do 

endurecimento da política especialmente direcionada ao território ucraniano, sendo 

aventada a hipótese de que o campesinato ucraniano, por estar intimamente ligado com o 

nacionalismo e ter uma forte ligação com a propriedade privada, fora o alvo punitivo de 

Stálin, que por esta medida conseguira controlar a região mais rebelde do território 

soviético e alimentar, com as quotas produtivas, a industrialização338. 

Alguns autores defendem que esta política que visava desnacionalizar a Ucrânia, 

atacando diretamente a sua população, indistintamente, sem considerar se eram favoráveis 

ou contra o regime soviético, mas privando-os do acesso aos alimentos pela simples razão 

de serem ucranianos deve ser considerada como um caso de genocídio339. 

O conceito de genocídio fora cunhado por Raphael Lemkin, após análise do que 

havia ocorrido com os armênios durante a Primeira Guerra Mundial, massacrados pelos 

turcos otomanos e após a Shoah, o massacre de judeus pelos nazistas na Europa durante a 

Segunda Guerra Mundial
340

. 

Lemkin defende que genocídio não significa, necessariamente, a imediata 

destruição de um grupo particular341, mas uma série de ações cujo objetivo seja a destruição 

das fundações essenciais da vida de grupos nacionais, com o objetivo de aniquilá-los, 

desintegrando as instituições políticas e econômicas, a cultura, idioma, sentimentos 

nacionais, religião, segurança, liberdade, saúde, dignidade e até mesmo as vidas dos 
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indivíduos. O genocídio é dirigido contra um grupo nacional como entidade particular, mas 

as ações são feitas contra indivíduos como membros deste grupo, tendo duas fases342. 

Primeiramente pretende-se destruir o padrão nacional do grupo oprimido, 

posteriormente há a imposição do padrão nacional do grupo opressor, assim sempre que há 

uma forma de transformação cultural imposta por um grupo mais forte a um grupo mais 

fraco, no caso em tela, uma “russificação” forçada, para o autor pode-se considerar que 

houve genocídio343. 

Este posicionamento é entendível, mas gera complicações se analisados à luz de 

princípios do direito penal, como o da legalidade, nulla crimen sine lege, assim, 

entendemos que os fatos ocorridos podem ser considerados como genocídio-fato mas não 

genocídio-crime, haja vista que sua tipificação seria tardia, apenas com a Conferência de 

1948344  e, posteriormente, com a possibilidade de punir os perpetradores individualmente, 

com o Estatuto de Roma de 1998345, e a instalação do Tribunal Penal Internacional, em 

2002. 

Voltando ao Holodomor, Stálin acabou responsabilizando o partido comunista 

ucraniano por falta de vigilância e de haver sido leniente na resolução da situação, com os 

problemas dos kulaks e com a escassez de grãos346, junto com esta responsabilização 

iniciou-se uma política de terror com o desaparecimento de diversos intelectuais 

ucranianos, sobretudo os ligados à área cultural, de 85 acadêmicos na área de linguística, 

62 foram mortos e 200 dos 240 escritores à época na Ucrânia desapareceram347. 

Além do Holodomor, o período stalinista foi conhecido pela perda gradual do 

controle que a Ucrânia, enquanto República fundadora da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, tinha sob seus recursos e investimentos, passando gradativamente a ficarem 

concentrados nas decisões vindas de Moscou. 

Este efeito não ocorreu apenas com os ucranianos, mas sim com todos os não-

russos pertencentes a URSS, com o retrocesso das políticas de indigenização, o que 

favorecia o avanço da cultura russa na Ucrânia, ficando cada vez mais o regime stalinista 
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associado com a língua e tradição russas, fazendo a cultura ucraniana ser relegada 

localmente348. Porém, é sob o regime de Stálin que a capital da Ucrânia volta a ser Kyiv, 

sendo transferida de Carcóvia em 1934349. Sob estas perspectivas o território ucraniano 

chegaria em um dos eventos que mudaria mais profundamente a sua história, a Segunda 

Guerra Mundial. 

Embora a guerra tenha como marco inicial a invasão da Polônia pelas tropas 

nazistas em 1939 e a declaração de guerra à Alemanha por parte do Reino Unido350, a 

anexação alemã dos Sudetos (Sudetenland) da Tchecoslováquia, região limítrofe à 

Alemanha, possuidora de aproximadamente três milhões de alemães351, por meio do 

Acordo de Munique de 1938352, envolvendo o Reino Unido, a França, a Itália e a 

Alemanha, sem contar com nenhum representante da Tchecoslováquia, seria um dos 

primeiros eventos ligados à Segunda Guerra Mundial. 

Tal evento afetaria diretamente os ucranianos, uma vez que após a anexação, os 

eslovacos apoiados pelos alemães conseguiram maior autonomia do governo de Praga e o 

mesmo seria alcançado pelos ucranianos da Transcarpátia, em outubro de 1938353. 

Todavia, este governo ucraniano autônomo duraria pouco, sofrendo pressões 

húngaras por anexação, o que foi finalmente acordado pelo governo nazista e os húngaros 

e, em março de 1939, tropas húngaras ocupariam toda a Transcarpátia encontrando ainda 

alguma resistência do exército ucraniano autônomo354. 

Mais diretamente relacionado com o começo da guerra podemos considerar o Pacto 

Ribbentrop-Molotov, quando Hitler e Stálin, à frente de seus Estados e representando 

rivalidades ideológicas, suplantaram estas diferenças pelo interesse comum de acabar com 

a Polônia, dividindo-a entre a Alemanha e a URSS355. 

O Pacto Nazi-Soviético356 instava os dois Estados a não cometerem nenhum ato de 

violência ou qualquer outro tipo de agressão ou ataque, seja individualmente ou de forma 

                                                 
348

 YEKELCHYK, Serhy. Ukraine: birth of a modern nation. New York: Oxford University Press, 2007, 

p.119. 
349

 SUBTELNY, Orest. Ukraine: a history. 4ª ed. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 

2009, p. 421. 
350

 JOLL, James. Europe since 1870: an international history. 4ª ed. London: Penguin Books, 1990, p. 376. 
351

 Ibid., p. 368. 
352

 MUNICH Pact (September 29, 1938). Disponível em: http://avalon.law.yale.edu/imt/munich1.asp#art2. 

Acesso em: 19 maio 2018. 
353

 SUBTELNY, op.cit. p.450. 
354

 Ibid. p. 451. 
355

 KISSINGER, Henry. Diplomacia. Tradução de Saul S. Gefter; Ann Mary Fighiera Perpétuo, Tradução 

Revista por Heitor Aquino Ferreira, São Paulo: Saraiva, 2012, p.311. 
356

 THE MOLOTOV-RIBBENTROP Pact (August 23, 1939). Disponível em: 

https://sourcebooks.fordham.edu/mod/1939pact.asp. Acesso em: 21 maio 2018. 



80 

 

aliada a outros Estados (art.1º), com duração de dez anos (art.6º) e que, em caso de alguma 

disputa ou discordância entre as duas partes, deveriam resolver de forma diplomática, 

dependendo do caso poderiam até mesmo estabelecer uma comissão arbitral (art.5º). 

Embora diretamente o Pacto não ameace a soberania do estado polonês, foi por 

meio do Protocolo Adicional Secreto357 que os Estados signatários se comprometiam a, 

existindo um rearranjo territorial e político na área pertencente ao Estado polonês, as 

esferas de influência da Alemanha e da URSS teriam como limites as linhas dos rios 

Narev358, Vistula e San, cabendo a estes Estados decidir se entenderiam desejável a 

manutenção da existência de um estado polonês independente, estabelecendo esta questão 

para ser determinada no curso dos eventos políticos futuros (art. 2º). 

Esta partilha da Polônia pela Alemanha e a URSS não foi, em essência, o principal 

escopo deste documento. Como o objetivo alemão era poder afastar os soviéticos de 

qualquer aproximação com as potências ocidentais359, o Protocolo trazia uma amigável 

decisão acerca das esferas de influência no Leste europeu. 

O artigo 1º definia as posições de influência ligadas à zona do Mar Báltico, 

considerando a fronteira norte da Lituânia como o limite da influência alemã, enquanto 

pelo artigo 3º, a URSS afirmava seu interesse na região da Bessarábia360, no Sudeste 

europeu, área que a Alemanha afirmava não ter nenhum interesse político, permitindo, 

portanto, a atuação livre dos soviéticos. 

A partir desta partilha elaborada pelos dois inimigos ideológicos, a União Soviética 

enviou seu exército para tomar a região oriental da Polônia, no dia 17 de setembro de 1939, 

ocupando quase a totalidade das terras ocupadas por ucranianos ocidentais e bielorrussos, 

tendo como tropa principal de ocupação o front ucraniano, liderada pelo general Semen 

Timoshenko361, na tentativa de traduzir esta invasão como um caso de ucranianos indo ao 

auxílio dos ucranianos dominados pela Polônia, que deixaria de ser um Estado 

independente em quatro semanas362. 

Esta ocupação soviética da porção ocidental ucraniana foi acompanhada da 

perseguição dos líderes políticos ucranianos, além da supressão de todas as organizações e 
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partidos nacionalistas363 e de deportações, o que fez diversos ativistas fugirem para o lado 

ocupado pela Alemanha, acabando com as ilusões de um renascimento da língua 

ucraniana, sendo disseminado o uso do idioma russo pelos representantes da Ucrânia 

Soviética. Porém, ao incorporar o território da Ucrânia ocidental à República Socialista 

Soviética da Ucrânia, pela primeira vez, em séculos, seria lograda a unificação ucraniana 

em uma mesma estrutura estatal364. 

Em junho de 1941 a Alemanha nazista começaria um ataque coordenado aos 

territórios soviéticos, abrindo um front que se estendia do Mar Báltico até a Romênia, em 

uma batalha que Hitler imaginava duraria apenas seis meses, levando à capitulação 

soviética. Porém, ainda que ao final do ano as tropas alemãs tenham penetrado 

profundamente em território russo, tendo cercado Leningrado365, alcançado os subúrbios de 

Moscou e tomado as principais regiões industriais russas, o que o líder nazista previra não 

ocorreu366. 

Todavia, o exército nazista conseguiu uma das maiores vitórias contra as tropas 

soviéticas na Ucrânia, que seria ocupada quatro meses após o início das ofensivas. Nas 

áreas mais ocidentais da Ucrânia, onde o regime soviético era mais impopular, as tropas 

alemãs eram geralmente recebidas como libertadoras, haja vista que no momento em que 

os soviéticos começaram a fazer a retirada dos territórios ocidentais ucranianos, milhares 

de prisioneiros políticos foram assassinados, independentemente da natureza de seus 

crimes, o que aumentava a impopularidade do regime frente à população civil. 

Outras medidas impopulares do governo stalinista foram a remoção de indústrias 

para as áreas além dos Urais, a inundação de minas na área do Donbas e a destruição de 

todas as empresas que poderiam ser úteis aos invasores nazistas, o que fez Kyiv  ̧ por 

exemplo sofrer mais danos com a retirada soviética do que com o avanço germânico367. 

Como afirmado, a invasão nazista foi vista por muitos ucranianos como uma 

libertação do jugo soviético, sobretudo nos territórios que outrora faziam parte da Polônia. 

Os nacionalistas ucranianos acreditavam que com os alemães poderiam estabelecer uma 
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Ucrânia independente e isto teria feito a facção da OUN368 liderada por Stepan Bandera369 a 

colaborar com os alemães criando uma unidade militar ucraniana chamada de Legião dos 

Ucranianos Nacionalistas. Esta, sem consulta aos alemães, proclamou em 30 de junho de 

1941 um Estado Ucraniano na recém conquistada Lviv, porém, pouco depois, Bandera e 

seus associados seriam presos pela Gestapo, passando a associação à clandestinidade370. 

As esperanças de liberdade dos ucranianos acabariam em agosto de 1941, quando 

Hitler ordenaria a separação da Ucrânia em unidades administrativas, sendo a maior parte 

formadora do Reichskomissariat Ukraine, governada por Erich Koch, que não escolheria 

Kyiv para ser a capital, mas sim uma pequena cidade da Volínia, Rivne371, ao mesmo tempo 

em que transferiria o território da Galícia para o Governo Geral da Polônia372, separada do 

resto da Ucrânia ocupada, o que gerou ressentimento na população ucraniana373. 

A política de Hitler, disposta em seu livro Mein Kampf, de expulsão e extermínio 

dos judeus, embora não fosse o precursor, foram duramente aplicadas no Leste Europeu 

que, com o avanço das tropas nazistas, ampliava a quantidade desta minoria religiosa em 

territórios dominados por tropas alemãs e, por conseguinte, o número de barbáries também 

sofria um acréscimo, chegando a um número estimado de seis milhões de judeus mortos374. 

Os soviéticos não fizeram nenhum esforço para evacuar a população judaica dos 

territórios dominados pelos nazistas, além de ficarem em silêncio quanto à perseguição, o 

que fez serem criados 50 guetos e mais de 190 campos de concentração apenas na Ucrânia. 

O que foi somado aos extermínios organizados pelos esquadrões de execução das SS, 

Schutzstaffel, que teriam assassinado aproximadamente 850 mil judeus, sendo em Kyiv 

pelo menos 33 mil executados em apenas dois dias, no massacre de Babi Yar375, uma 

ravina localizada dentro da cidade onde membros desta minoria foram fuzilados376. 

Outra expectativa dos ucranianos era que os alemães eliminassem o sistema de 

fazendas comunais, o que tampouco ocorreu, sendo, inclusive aumentada a carga de 
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trabalho, tornando-se a Ucrânia o principal fornecedor alimentício da Alemanha nazista 

nos territórios soviéticos ocupados, havendo forte demanda pela ampliação da 

rentabilidade agrícola, forçando a população urbana a migrar ao campo, o que causou a 

perda de aproximadamente 60% da população de cidades como Kyiv377. 

As reações relativas à ocupação territorial foram das mais variadas. Assim como a 

facção de Bandera da OUN inicialmente apoiou as tropas nazistas, outros grupos foram 

formados, como uma divisão da Galícia de tropas SS, sendo um dos objetivos iniciais, 

melhorar a relação entre os alemães e os ucranianos, facilitando o tratamento destes 

últimos pelos novos conquistadores. 

Alega-se que estas aproximações eram movidas por razões patrióticas e anti-

soviéticas e não por simpatias propriamente com o regime nazista, fazendo que ucranianos 

mais uma vez se encontrassem em exércitos adversários, como na Primeira Guerra 

Mundial. 

Não obstante as manifestações positivas com relação aos invasores, também houve 

movimentos criados como o Exército Insurreto Ucraniano378, cujos objetivos eram 

enfrentar tanto o exército alemão quanto o exército vermelho379. Sua força era formada 

basicamente por membros da Organização dos Nacionalistas Ucranianos380 e também havia 

em território ucraniano movimentos guerrilheiros (partisans) soviéticos na tentativa de 

cortar comunicação dos alemães e atrapalhar o máximo possível a organização 

administrativa nazista do território para se conseguir a retomada deste pela União 

Soviética381. 

Já no penúltimo ano da guerra, a URSS havia conseguido recuperar boa parte dos 

territórios perdidos, como os Estados Bálticos382, retomando também até outubro de 1944 

todo o território etnicamente ucraniano. Este retorno ao poder dos soviéticos foi 

acompanhada de uma reformulação no tratamento da República Soviética Ucraniana, a 
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qual foi concedida a criação de novos ministérios como o de relações exteriores e o 

ministério da defesa383. 

Deve-se destacar também que no ano de 1944 ocorre entre os tártaros da Crimeia o 

evento chamado em seu idioma de Surgun, segundo exílio384. Os tártaros, em parte, haviam 

encontrado, assim como parcela dos ucranianos, os alemães como seus libertadores, 

organizando-se para tentar convencer os novos invasores da necessidade de se 

estabelecerem comitês muçulmanos que, embora auxiliassem as tropas nazistas, 

trabalhariam pelo avanço dos projetos nacionalistas tártaros. 

Assim, muitos tártaros acabaram sendo recrutados pelo exército alemão para 

incorporar tropas de proteção das cidades tártaras contra os ataques de guerrilheiros 

soviéticos, que eram compostos, sobretudo de russos mas tendo como principal grupo 

étnico depois destes, os próprios tártaros. Todavia, é inegável que muitos foram 

embarcados à força para Alemanha para realizar trabalhos forçados em fábricas do 

Terceiro Reich, o que fez o apoio nativo aos invasores diminuir385, ao longo da ocupação. 

Apesar de, como muitos grupos étnicos dentro da União Soviética, terem 

participado tanto ao lado dos invasores, quanto do lado dos soviéticos, os tártaros da 

Crimeia foram considerados, enquanto grupo, como traidores da pátria soviética386, com 

milhares de membros sendo presos pelo exército vermelho assim que este retomou o 

controle do território, preparando terreno para uma nova deportação, seguindo os moldes 

das anteriores387. 

Os tártaros foram então punidos pelo regime Stalinista pela suposta colaboração 

com os nazistas, com o embarque de onze mil homens, aptos para trabalhar, enviados para 

as minas de carvão próximas às cidade de Moscou e Tula388 e, entre 187 mil e 191 mil 

outros tártaros da Crimeia sendo deportados, no mês de maio de 1944, para Tashkent, a 

capital da república do Uzbequistão, com alguns sendo alocados nas regiões montanhosas 

dos Urais para trabalhar na indústria madeireira e dez mil alocados no oblast389 de 
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Molotov390, causando um total de aproximadamente 7.900 mortos durante o processo de 

deportação391. 

Apesar destas barbáries, em fevereiro de 1945, pouco antes dos alemães se 

renderem, os aliados reuniram-se em Yalta, na Crimeia para uma Conferência sobre os 

arranjos políticos do pós-guerra, bem como chegar a acordos sobre procedimentos de 

votação da Organização das Nações Unidas, que já estava em gestação. 

Winston Churchill, que representava o Reino Unido, insistiu pela permanência da 

cidade de Lviv na Polônia392, ação que foi rebatida por Stalin em razão da composição 

étnica ucraniana da cidade, o que fez os aliados aceitarem, finalmente, as disposições 

fronteiriças do ano de 1941 da União Soviética, contendo partes que outrora foram 

polonesas393. Este não foi o único ganho diplomático soviético, uma vez que, pouco após o 

final da Segunda Guerra, Moscou conseguiria persuadir a Tchecoslováquia e a Romênia a 

aceitarem a transferência da Transcarpátia e da Bucovina, respectivamente, para o 

território soviético da Ucrânia394. 

 

2.2.3 Do pós-guerra a Gorbachev 

 

Após a guerra, com a reconstrução, houve uma significativa mudança nos quadros 

étnicos dos territórios recém-anexados, com migração intensa de russos étnicos para 

completar os quadros na burocracia governamental e na indústria, sobretudo na Ucrânia 

Ocidental395, fazendo parte de uma população que outrora praticamente não contava com 

russos étnicos e, uma década pós-guerra, já representavam 5% da população396. 

Em matéria política, o pós-guerra trouxe grandes novidades à Ucrânia. Com a 

criação da Organização das Nações Unidas (ONU), após a Conferência de São Francisco 

de 26 de junho de 1945, e com a assinatura da Carta das Nações Unidas397. Ainda nas 

discussões sobre a criação da ONU, Stálin insistira na inclusão das repúblicas da Ucrânia e 
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da Bielorrússia (Belarus) entre os quarenta e sete Estados fundadores da instituição, o que 

garantiria maior participação internacional, ao menos teoricamente, com assinatura de 

tratados e a participação, como membro, de outras organizações internacionais, a estas 

repúblicas membros da União Soviética398. 

Em 1953 acabaria o período stalinista na URSS, com sua morte. Após uma breve 

disputa nos quadros do partido, assumiria o poder em Moscou, Nikita Krushchev399que, 

embora fosse etnicamente russo, sua carreira estava intimamente relacionada com a 

Ucrânia, onde fora lotado em 1938 como agente soviético para reconstrução do partido400. 

Em 1954, celebrando o 330º aniversário dos Acordos de Pereslávia, fora marcada 

por uma miríade de publicações e de discursos do Comitê Central sobre a irreversibilidade 

da união Russo-ucraniana. 

Para enfatizar o fato de que a união com Moscou trouxera benefícios aos 

ucranianos, o aniversário dos Acordos foi coroado com a cessão da Península da Crimeia 

para a administração ucraniana, que, embora tivesse formado a República Socialista 

Soviética Autônoma da Crimeia, após a guerra seria transformada em um oblast da 

República russa, ainda que, devido a sua proximidade e dependência econômica com a 

Ucrânia sempre tivesse ligações mais fortes com esta República do que com a Rússia401, 

que estava com a economia devastada após a guerra e as deportações. 

A Crimeia recebeu enormes contingentes de colonos russos para ocupar os espaços 

deixados pelos tártaros deportados e passou, também, por reformas do exército soviético, 

com a reconstrução de Sebastopol como a base da Frota do Mar Negro402. 

Outra alteração no cenário soviético apresentado no governo de Krushchev foi a 

destalinização, com a diminuição na russificação, a denúncia dos crimes cometidos no 

regime anterior e o retorno de muitos ucranianos que haviam sido encarcerados na Sibéria 

no período stalinista, ainda que o Kremlin tenha tornado claro que mesmo com estas 
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alterações de “abertura” política não seriam toleradas manifestações de nacionalismo como 

as praticados por organizações como a OUN403. 

Estas mudanças no paradigma político foram acompanhadas por mudanças 

culturais e econômicas, que vieram a alterar o padrão de vida, sendo melhorado, e uma 

maior abertura para escritores, poetas e outros artistas para se expressarem sem medo da 

censura ocorrida nos tempos de Stálin, ainda que Moscou mantivesse o controle total dos 

ditames futuros da União Soviética, não permitindo grandes alterações no controle político 

das demais repúblicas componentes da união404. 

O seguinte líder do Partido Comunista e, por conseguinte, chefe da União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas foi Leonid Brejnev que, assim como seu antecessor tinha 

fortes ligações com a Ucrânia, mas, no seu caso, por nascimento, embora houvesse um 

esforço do Kremlin em expandir o uso do idioma russo como língua oficial na Ucrânia, 

durante seu governo405. 

O período Brejnev viu momentos com manifestações dissidentes do regime, sendo 

o grupo mais proeminente conhecido como Grupo dos Juristas, liderado pelo jurista Levko 

Lukianenko406. Este grupo defendia o direito constitucional das Repúblicas, como a 

Ucrânia, de secessão da União Soviética, e embora fossem descobertos e sentenciados pela 

justiça soviética, os dissidentes do regime conseguiram, na década de 1970, de forma sub-

reptícia publicar e distribuir o Ukrainian Herald, sendo contrabandeado para o Ocidente e, 

com ajuda de emigrados ucranianos, ganhar publicidade que provocaria consternação e 

embaraço para as autoridades soviéticas407. 

Apesar das tentativas frustradas dos dissidentes, houve ao menos um ganho 

político. Em 1975, quando a União Soviética assinou a Declaração de Helsinki, 

concordando formalmente com o respeito aos direitos humanos e às liberdades 

fundamentais, como liberdade de pensamento, de consciência, de religião ou de credo, 

obrigando-se, ao menos no documento, a promover e encorajar o exercício efetivo dos 

direitos políticos, civis, econômicos, sociais e culturais inerentes à dignidade humana, 

considerados essenciais para o seu livre desenvolvimento408, formou-se na Ucrânia, no ano 
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seguinte um grupo, previsto no documento, que seria responsável por monitorar a 

observância do Kremlin das disposições da Declaração, o Grupo Ucraniano de Helsinki409. 

Este grupo, que se pode considerar como dissidente do governo, diferentemente dos 

anteriores era uma organização cívica aberta, em contato direto com grupos similares 

dentro da URSS, internacionalizando sua preocupação com os direitos civis e nacionais, 

buscando mais do que uma defesa do nacionalismo, como outrora era feito pela OUN, uma 

luta pela legalidade e pela democracia, uma mudança considerável na história do 

pensamento político ucraniano, que diferente da Organização dos Nacionalistas Ucranianos 

tanto de Bandera quanto de Melnyk, não apresentavam traços de xenofobia, mesmo com 

relação aos russos, lutando pelos direitos políticos, econômicos e sociais de todas as 

minorias nacionais e associações religiosas410. 

Porém, por estas manifestações serem tão eloquentes na luta pelas liberdades 

individuais e coletivas, três quartos de seus membros foram presos, com sentenças que 

variavam entre dez e quinze anos, nos primeiros anos da década de 1980, enquanto os 

restantes membros tiveram que buscar o exílio411. 

A morte de Brejnev, em 1982, foi seguida por um período de transição com dois 

líderes falecendo com pouco tempo de serviço, Iúri Andropov412 e Konstantin 

Chernenko413. Assume, finalmente em 1985, Mikhail Gorbachev414, de uma geração de 

membros do partido que não ascendeu nos quadros durante o período stalinista, adotando 

uma forma de liderança mais democrática do que seus anteriores no poder da URSS, 

ficando conhecido pelas duas grandes mudanças em seu período com a instituição de duas 

políticas como a glasnost¸ que visava a dar ao regime mais transparência na condução do 

governo e a perestroika, uma política de reestruturação da economia soviética415. 

Antes de estas políticas terem real impacto no território ucraniano, um acidente de 

enormes e catastróficas proporções ocorreu em 1986. A explosão de um reator nuclear na 

usina localizada na cidade ucraniana de Chernobil, com lançamento de gases radioativos 

na atmosfera e exposição do núcleo radioativo deste reator. Esta explosão teve efeitos 

fatais para a população nas proximidades, sem que se tenha ao certo o número total de 

vítimas devido aos efeitos da falta de transparência do regime que não divulgava 
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informações, nem sequer com relação à ocorrência, de fato, do acidente, que acabou só 

sendo percebida em razão da poeira radioativa na atmosfera ter atingido, nas semanas 

seguintes ao evento, países tão distantes como a França, o Kuwait, o Japão e, até mesmo, 

os Estados Unidos da América416. 

O acidente causou a transferência, de forma permanente, de aproximadamente 135 

mil pessoas417, deixando a área condenada por tempo ilimitado, não sendo reaberta para a 

ocupação humana, além de, em razão da contaminação, somada às mortes não confirmadas 

pelo governo, também existe um grande número de pessoas que ainda morrem ou que têm 

algum tipo de deficiência mental ou física grave decorrente da contaminação radioativa, 

mesmo passadas três décadas do acidente nuclear418. 

Em 1987, já durante o período da política de transparência, a glasnost, fundaram-se 

grupos de estudos culturais ucranianos que testaram os limites desta nova política ao fazer 

discussões abertas sobre o Holodomor e sobre as tentativas de independência da Ucrânia 

no período de 1917-1920, entre outros temas considerados proibidos pelo regime soviético, 

que acabou agindo de forma tradicional, acusando os organizadores de atividades anti-

soviéticas e prendendo alguns dos líderes, mostrando que a democracia não seria ainda 

matéria desejada no regime419. 

Mesmo assim, as novas políticas de Gorbachev proporcionaram aos ucranianos 

uma nova postura política, com vitórias de membros do chamado Bloco Democrático, 

grupo formado por candidatos de organizações informais que incluíam os membros do 

Comitê Ucraniano de Helsinki, professores universitários e escritores, ecologistas, que 

disputavam as eleições parlamentares da República Ucraniana contra os membros do 

partido comunista.  

Esta vitória majoritária das cadeiras no Parlamento permitiu que este anunciasse 

uma declaração histórica sobre a soberania ucraniana em que se afirmava formalmente o 

interesse do país de obter o controle de suas matérias de Estado não mais dependendo do 

beneplácito de Moscou420. 

Estas modificações políticas também foram acompanhadas pela população. Em 

outubro de 1990, estudantes de Kyiv organizaram uma greve de fome em apoio à soberania 
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ucraniana, em adição a esta manifestação popular, nas áreas ocidentais da Ucrânia diversas 

estátuas de Lênin foram removidas enquanto membros do Partido Comunista começavam a 

abandonar o partido. 

Esta situação porém não ocorria de forma igual em todos os territórios ucranianos. 

Em regiões mais russificadas da Ucrânia, conflitos, que no século XXI voltariam a 

aparecer, despontaram, com movimentos nas regiões de Donbas e de Donetsk e também 

em áreas do sul da Ucrânia próximas à Odessa, advogando por sua separação da Ucrânia e 

por sua anexação à Rússia, além de surgir na Crimeia movimentos, organizados pelos 

russos étnicos (grupo majoritário da região) declarando a autonomia da Península em 

relação à Kyiv421. 

Os cinco primeiros anos de perestroika e de glasnost trouxeram grandes mudanças 

em toda a União Soviética, o Partido Comunista foi gradativamente perdendo sua 

legitimidade junto à sociedade, sinais de que o fim da era soviética estava próximo, o que 

de fato ocorreu no ano de 1991. 

 

2.3 O FIM DA UNIÃO SOVIÉTICA E A UCRÂNIA INDEPENDENTE 

 

Nos primeiros meses de 1991, começaram a surgir movimentos de apoio pela 

independência ucraniana, em março, um plebiscito realizado na Ucrânia já demonstrava 

que tanto ucranianos étnicos, quanto russos étnicos não se oporiam à soberania de um novo 

Estado, caso este novo fato viesse acompanhado com a melhora na qualidade de vida da 

população422. 

O presidente americano à época, George H. W. Bush423, em visita à URSS para 

assinatura do Tratado START I424, relativo à redução e limitação do uso de armas 

estratégicas, visitara rapidamente Kyiv, conversando com o presidente da República Leonid 

Kravchuk425426. Seu objetivo era demonstrar que poderia trabalhar com as demais 

repúblicas componentes da URSS, desde que não usassem de força para alcançar sua 
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independência427, agindo em resposta às manifestações partidárias pela dissolução da União 

Soviética e a independência de suas repúblicas formadoras que começaram a ganhar mais 

força desde 1989, como a Baltic Way428 (via Báltica), uma corrente humana que percorreria 

todos os três Estados bálticos (Estônia, Letônia e Lituânia)429. 

Plokhy apresenta dados levantados da Agência de Informações dos Estados Unidos, 

relativos aos meses de fevereiro e março de 1991, em que, em uma hipotética votação pela 

independência da Ucrânia, apenas 22% dos russos étnicos seriam favoráveis, enquanto 

60% se oporiam. Estes dados são contrastantes quando comparados com a opinião pública 

russa acerca da Lituânia, no Báltico, por exemplo, com apoio de 41% dos russos étnicos 

pela independência e apenas 40% sendo contrários430. 

Outra opção de futuro que se vislumbrava para a Ucrânia seria a participação, 

fortemente encorajada pelo presidente da Rússia à época, Boris Iéltsin, em uma União 

Eslava-Ásia Central, tendo a Rússia como poder principal431. Projeto que lembra, em certa 

medida, a Organização composta por Armênia, Belarus, Cazaquistão, Quirguistão e 

Rússia, a União Econômica da Eurásia, estabelecida por Tratado em 2014, com o objetivo 

de livre trânsito de bens, serviços, capital e força de trabalho dentro das fronteiras desta 

União (art.1)432. 

Enquanto estas possibilidades eram vislumbradas, em 19 de agosto de 1991, a linha 

dura do Partido Comunista conseguiu deter Gorbachev na Crimeia433 e proclamar um 

estado de emergência, formando um Comitê para gerir a União Soviética, que duraria 

apenas dois dias, uma vez que o presidente Iéltsin, da República Socialista Federativa 

Soviética da Rússia, adotou medidas que garantiriam maior soberania ao seu Estado, como 

o controle de todas as empresas que se encontrassem em território russo, a partir de 1992. 

Estas medidas acabaram por ajudar Gorbachev a sobreviver ao golpe de Estado, recuperar 
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sua liberdade e retomar o poder na URSS, ainda que abalasse as estruturas da União 

Soviética434. 

O golpe, ainda que fracassado, acabou por mostrar as debilidades da União 

Soviética em se manter, assim, em 24 de agosto de 1991, cinco dias após a tentativa de 

golpe, o Parlamento Ucraniano, de modo quase unânime435, proclamou a independência da 

Ucrânia436, que foi prontamente festejada pela população que se encontrava fora do 

edifício437438. É importante lembrar, porém, que durante a crise, vozes dissidentes tenham 

sido ouvidas na região oriental da Ucrânia, na Carcóvia, onde o prefeito da cidade, 

Volodymyr Hryniov439, russo étnico, sinalizou interesse em participar de uma Ucrânia 

democrática membro de uma Confederação liderada pela Rússia440. 

A Crimeia, neste ínterim, havia passado por um plebiscito no começo de 1991 que 

aprovaria a recriação de uma República Autônoma, reassumindo o status existente 

anteriormente à Segunda Guerra Mundial441. Após a declaração de independência da 

Ucrânia, o Parlamento da Crimeia proclamou uma Declaração de Soberania do Estado da 

Crimeia, embora ao mesmo tempo confirmasse sua intenção de permanecer dentro da 

Ucrânia442. Com os votos de 1º de dezembro, relativos tanto à presidência da Ucrânia, 

quanto ao referendo relativo à sua independência, selou-se o destino da Crimeia em apoio à 

sua permanência no Estado da Ucrânia, 54% dos votos foram favoráveis à independência443 

e 57% foram favoráveis à vitória de Leonid Kravchuk como primeiro presidente da 

Ucrânia, o que de fato ocorreria444. 

Os números pró-independência na Crimeia ainda que fossem pouco superiores à 

maioria, na Ucrânia como um todo, resultou em um total de mais de 90% de votantes 
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favoráveis à sua independência445 e total separação da União Soviética, enquanto Kravchuk 

receberia 62% do total de votos446. 

Estas alterações de força da União Soviética, com a perda da sua segunda maior e 

mais importante república componente do Estado acabou por levar os líderes da Ucrânia, 

Belarus e Rússia a se reunirem próximos a Brest (em Belarus) e formalmente anunciarem a 

dissolução da União, criando no lugar a Comunidade de Estados Independentes (CEI). 

Após este feito, diversos Estados começaram a reconhecer a Ucrânia como novo sujeito de 

direito, como seus vizinhos Polônia e Hungria, culminando com o reconhecimento dado 

por Washington em 25 de dezembro de 1991, mas esta independência faria surgir novos 

problemas com a Rússia447. 

Assim que a Ucrânia logrou sua independência, surgiram manifestações russas 

acerca das fronteiras deste Estado. Primeiramente questionou-se a transferência da 

Crimeia, em 1954, como um ato inconstitucional, inclusive levando o ainda Supremo 

Soviete da Federação Russa a tentar anular o decreto que passava a soberania da Península 

à Ucrânia
448

, haja vista que além do problema territorial isoladamente, também 

levantaram-se questões acerca da Frota do Mar Negro, estacionada em Sebastopol, com 

aproximadamente 300 navios e quase 70 mil homens, o que representava uma conquista 

antiga russa, da época Imperial, por saídas para mares quentes449. Somados a estes fatores, 

ainda surgia a questão das armas nucleares que poderiam atrapalhar o desenvolvimento do 

acordado no Tratado START I450. 

Para a boa execução da redução de armas nucleares, a Ucrânia, com a formação da 

CEI, declara sua vontade de transferir este tipo de armamento de seu território451 para a 

Rússia, para que esta operasse a destruição. Estas situações só começaram a ser resolvidas 

com a ratificação por parte da Ucrânia do Tratado sobre a Não-Proliferação de Armas 
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Nucleares452, de 1968, que garantia que os Estados possuidores de armas nucleares não as 

transfeririam para Estados não possuidores (art. 1), que se comprometeriam a não receber 

de qualquer fornecedor (art. 2). 

Esta ratificação se deu com a com a manifestação ucraniana de se desfazer de todas 

as armas nucleares, como já salientado, e com a assinatura de um Memorando sobre 

Garantias de Segurança, chamado de Memorando de Budapeste453, em que, a Federação 

Russa, o Reino Unido e os Estados Unidos, signatários deste documento, com a Ucrânia, 

garantiam que, com o desarmamento nuclear ucraniano, seria defendida a independência 

deste Estado e a manutenção de sua soberania, afirmando que não usariam da ameaça ou 

do uso da força de forma que pudesse vilipendiar a integridade territorial ou independência 

política da Ucrânia, ou de uso de coerção econômica  para subordinar os interesses 

ucranianos aos seus, além de dar toda assistência a este país, como não possuidor de armas 

nucleares, em caso de agressão ou ameaça do uso destas, tornando-se assim garantidores 

da independência do país e de sua integridade, obrigados a respeitar o disposto no 

memorando e a agir em caso de ameaça à integridade territorial ou à independência 

ucraniana454. 

Além deste tratado, outro documento de destaque no período imediatamente após a 

independência ucraniana foi o Tratado de Amizade, Cooperação e Parceria entre a Ucrânia 

e a Federação Russa455, de 1997, no qual também era garantida a integridade territorial do 

Estado recém-independente (art.2º), respeitando a igualdade soberana de cada parte 

(art.3º), constando com um artigo, o 40º, em que se garante o efeito do Tratado por dez 

anos, sendo automaticamente estendido por um novo período de dez anos456, o que também 

serviria como garantidor da independência e da liberdade e da igualdade entre os demais 

Estados
457

. 
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Finalmente, mas não menos importante para solucionar as questões que foram 

levantadas pela Rússia logo após a independência da Ucrânia, houve a assinatura do 

Tratado de Partição sobre a Frota do Mar Negro458, elaborado em conjunto com o Tratado 

de Amizade entre os dois Estados459, em que se dividia a frota entre os dois Estados e se 

garantia um período de uso do território de Sebastopol por parte da Rússia por um período 

de vinte anos, sendo renovado automaticamente por períodos de cinco anos, a menos que 

alguma das partes demonstre-se contrária (art. 25). 

Além destas questões relativas ao controle de armas nucleares e da Frota do Mar 

Negro, outro ponto de preocupação por parte russa foi a aproximação da Ucrânia do bloco 

ocidental e da Organização do Tratado do Atlântico Norte – OTAN, em um período pós-

Guerra Fria em que diversos antigos satélites soviéticos entravam no pacto político-militar, 

como a Polônia, a Hungria ou a República Tcheca. 

A Ucrânia, embora tenha mantido sua neutralidade, não deixou de participar de 

manobras conjuntas com a OTAN, sendo o primeiro Estado da CEI a aceitar o convite do 

Programa de Parceria pela Paz da Organização460, um programa que permite a criação de 

aproximação e de confiança entre o Pacto e outros Estados europeus, com países não-

membros, em matéria de segurança e de treinamento militar, o que levantava a 

desconfiança por parte da Federação Russa de uma futura ampliação da OTAN até as 

fronteiras de seu território461. 

Outro ponto de divergência entre russos e ucranianos, foi na composição da 

Constituição Ucraniana. Russos étnicos, sobretudo os localizados nas áreas orientais e 

austrais do país pretendiam que uma Ucrânia independente reconhecesse dois idiomas 

oficiais, ucraniano e russo, além de dupla cidadania para aqueles que se reconhecessem 

russos na Ucrânia, ou, posição defendida por grupos, sobretudo da região de Carcóvia, a 

formação de um Estado federal462, fatos que não ocorreram.  
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A Constituição Ucraniana463 garante apenas uma cidadania em seu território (art. 

4º), um Estado unitário (art. 2º)464, e, com relação ao idioma, embora o Estado garanta o 

livre desenvolvimento, o uso e a proteção do idioma russo e de outros idiomas de suas 

minorias nacionais, apenas o ucraniano é o idioma oficial do Estado, sendo usado em todas 

as esferas da vida social (art. 10º). Estes fatos, somados às diferenças econômicas das 

diferentes áreas do território ucraniano aumentaram a dicotomia existente entre os russos 

étnicos e os ucranianos étnicos, o que seria um dos pontos principais da quebra 

constitucional existente na segunda década do século XXI. 

O grande regionalismo existente na Ucrânia, desde seu início histórico, com a 

porção ocidental composta de maior número de ucranianos étnicos e a porção oriental. Esta 

região, mais industrializada, com áreas como o Donbas, com 20% da produção industrial 

do país e 17% de sua população, composta de russos étnicos ou ucranianos de idioma 

russo, causaram dificuldades para a administração central do Estado465, o que também 

existe na Crimeia, cuja maioria populacional é russa étnica e, durante os anos 1990, fez o 

governo ucraniano se aproximar dos líderes tártaros na tentativa de diminuir os pleitos 

secessionistas regionais, liderados pelo político Yuri Meshkov466. 

A Ucrânia, ainda que contasse com problemas com regionalismos e dois grupos 

étnicos e linguísticos preponderantes em seu território, não apresentava movimentos 

separatistas, os russos étnicos na Ucrânia consideravam-se ucranianos, situação que se 

veria em parte modificada a partir dos anos 2000. 

 

2.4 A REVOLUÇÃO LARANJA E A CRISE DE 2013 ATÉ O PRESENTE 

 

De 1994 até 2005, a Ucrânia foi governada por seu segundo presidente na história, 

Leonid Kuchma467, responsável pela assinatura de todos os tratados relativos a partilha da 

Frota do Mar Negro, Amizade com a Federação Russa e desnuclearização. 

Mesmo com a tentativa de aproximação da OTAN468, apresentando uma declaração 

oficial de interesse na assinatura do Pacto, em 2002, e com o envio de tropas ucranianas, 
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em 2003, ao Iraque, formando, por certo período, o quarto maior contingente militar 

naquele país, o escândalo envolvendo o presidente com a venda de material bélico ao 

Iraque, com tecnologia capaz de detectar bombardeiros stealth469, a Ucrânia viu-se cada 

vez mais isolada dos países ocidentais e mais atraída à esfera de influência russa, onde 

Vladimir Putin já assumira o poder470. 

Esta aproximação não se deu apenas na esfera política, como também na esfera 

econômica. Em 2003, Kuchma começou a manifestar interesse em compor um Espaço 

Econômico Comum com a Rússia, Belarus, e Cazaquistão, em detrimento de sua anterior 

tentativa de orientação euro-atlântica, formando o que fora chamado de política externa 

multivetorial com aproximação tanto do ocidente, quanto de Moscou, embora nenhum 

projeto tenha conseguido grandes avanços até as eleições de 2004, quando um forte 

candidato russo étnico, da região do Donbas471, Viktor Yanukovych472, surge para disputar 

o poder, com promessas de mudança na política externa ucraniana473, prometendo a 

permissão de dupla cidadania e a elevação do idioma russo como co-oficial no Estado474. 

A corrida eleitoral indicava disputa acirrada entre Yanukovych, apoiado por 

Kuchma, como continuador de suas políticas, e Viktor Yushchenko475, candidato 

dissidente. Durante a campanha eleitoral, Yushchenko teve um encontro com membros do 

grupo político de Kuchma responsáveis pela segurança pública no intuito de que as 

eleições ocorressem sem violência. 

Ao voltar deste encontro político, Yushchenko viu-se doente, sendo diagnosticado 

como envenenamento e levado a uma clínica na Áustria para tratamento. Mesmo sendo 

salvo pelo tratamento de desintoxicação, iniciou-se uma guerra política com o lado de 

Yanukovych afirmando que Yushchenko havia tentado um tratamento frustrado com 

botox, enquanto Yushchenko afirmava o contrário. Esta questão só foi resolvida, no final 

das sessões eleitorais, quando novos testes físicos realizados na Áustria e na Alemanha 

confirmaram que houve envenenamento por quantidades massivas de dioxina, um dos 

componentes da arma química conhecida como agente laranja - usado pelos Estados 
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Unidos na guerra do Vietnã, como agente desfoliante nas florestas onde se escondiam os 

vietcongues, capaz de causar câncer e outras enfermidades como distúrbios neurológicos476 

- fato muito explorado pelos meios jornalísticos ocidentais477. 

As eleições ocorreram sem que nenhuma das duas facções conseguisse obter mais 

de 50% dos votos. Outrossim, observadores internacionais e ucranianos enviaram diversos 

relatórios afirmando que  houvera manipulação em determinados distritos eleitorais em 

favor de Yanukovych, o que, assim que a população ucraniana tomou conhecimento deste 

dado, fez começar uma onda de protestos. Ainda com as urnas de votação abertas, milhares 

de pessoas tomaram as ruas da capital Kyiv, vestidos de laranja (cor usada pelo candidato 

Yushchenko, durante a campanha eleitoral, acompanhado da frase TAK!478), acampando na 

Praça da Independência479, logo após o anúncio da Comissão Eleitoral de que o candidato 

Yanukovych fora o vencedor das eleições presidenciais480, o que fora prontamente 

congratulado pelo presidente russo, Putin, enquanto Yushchenko clamava à população 

ucraniana pela organização de greve geral e pela formação de um Comitê de Salvação 

Nacional481. 

Ao passo que os organizadores da Revolução Laranja faziam suas demonstrações 

políticas, os apoiadores de Yanukovych também organizavam manifestações. Na região do 

Donbas, especialmente em Donetsk, começaram a ressurgir vozes separatistas, com 

demandas pela organização de plebiscito sobre a federalização da Ucrânia caso a separação 

não fosse possível. 

Durante estas manifestações, a Suprema Corte ucraniana decidiu, em três de 

dezembro, pela invalidade das eleições ocorridas com a vitória de Yanukovych e decretou 

novas eleições para tomarem lugar no dia 26 do mesmo mês, o que mostraria um embate 

entre duas facções linguísticas, os falantes de ucraniano, da porção ocidental do país, 

apoiadores de Yushchenko, contra os falantes de russo da porção oriental e sul, apoiadores 

de Yanukovych. 
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Como resultado, a vitória de Yushchenko foi decretada em 23 de janeiro de 2005, 

levando ao fim a Revolução Laranja e uma nova guinada na política ucraniana, para o 

ocidente482, seria iniciada, uma grande derrota para a política russa de Putin483. 

Uma das primeiras manifestações do governo recém-eleito foi a aproximação com a 

Geórgia para a formação da Comunidade da Escolha Democrática, uma organização 

intergovernamental com o objetivo de promover valores democráticos entre os países que 

fazem fronteira com a Federação Russa484, como os países do Mar Báltico. 

Este movimento patriótico ucraniano com afastamento da Rússia fez haver 

mudanças no panorama cultural do país, com limitação de acesso à televisão russa e de 

apresentação de programas em russo nos canais ucranianos, sempre com legendas em 

ucraniano. Mas a maior consequência para os dois países foi a crise do gás natural, 

ocorrida nos primeiros meses de 2006. 

GAZPROM, a companhia russa produtora de gás natural aumentou o preço de 50 

dólares por mil metros cúbicos de gás para 160 e posteriormente para 230 dólares, 

seguindo a linha de preços já existente com os países da Europa, porém, o gás natural que 

chega à Europa passa pelo território ucraniano, o que fez a Ucrânia ameaçar bloquear a 

transmissão. 

Esta crise só chegou ao fim com a intervenção dos Estados Unidos e da União 

Europeia nas discussões entre Rússia e Ucrânia, chegando-se ao preço médio de 95 dólares 

por mil metros cúbicos de gás natural a serem pagos pela Ucrânia à GAZPROM485, 

todavia, embora o incidente tenha sido resolvido sem grandes perdas, mostrou-se o quão 

dependente energético da Rússia é a Ucrânia486. 

Outro momento de destaque envolvendo a política externa russa, no contexto das 

ex-repúblicas soviéticas foi um conflito de poucos dias que, no mês de agosto de 2008, 

estourou entre a Geórgia e a Federação Russa pelas regiões da Ossétia do Sul e da 

Abecásia, que se tornaram conflitos congelados, uma vez que estes territórios formalmente 

fazem parte do Estado caucasiano, mas têm administração e governos próprios, tendo 
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declarado suas independências487, reconhecidas pelos russos, prontamente488, no dia 26 de 

agosto do mesmo ano489. 

Como possível resposta a este conflito a União Europeia lançou um programa de 

Parceria Oriental490 com seis Estados do Leste Europeu e do Cáucaso (Geórgia, Belarus, 

Moldova, Ucrânia, Armênia e Azerbaijão), com a primeira reunião de cúpula marcada para 

Praga, em 2009, que foi bastante minada devido aos problemas econômicos e financeiros 

que acabaram sendo conhecidos como a crise do Euro491, embora posteriores encontros 

tenham tomado lugar, tentando fazer os países orientais se adaptarem aos padrões da União 

Europeia de abertura e de democracia, além do incremento no desenvolvimento 

econômico, o que pode ser considerado como um segundo momento de aproximação do 

Ocidente em relação à Ucrânia, gerador de grande desconforto às pretensões russas. 

Apesar de Yanukovych ter perdido as eleições fraudulentas anteriores, em 2010 

voltaria a concorrer e ganharia as eleições, em segundo turno, por uma pequena margem, 

apenas, de Yulia Tymoshenko492, uma dos líderes da Revolução Laranja que havia se 

insurgido contra Yanukovych anos antes, perfazendo 48,9% de votos contra 45,5% 

relativos à adversária política que, devido às reformas constitucionais introduzidas na 

Ucrânia, em 2006, concorria à presidência ainda que ocupasse a cadeira de Primeira 

Ministra do país493, cuja duração seria até o ano de 2012494. 

O regime Yanukovych acabaria agravando as relações já polarizadas na Ucrânia 

entre setores pró-Rússia (majoritariamente russófilos) e setores pró-ocidente (cujo idioma 

materno era, majoritariamente, o ucraniano) e estas tensões ficariam mais claras nas opções 

políticas internacionais de alianças e parcerias que este regime adotaria. 

As negociações com a União Europeia, que já ocorriam graças ao projeto de 

Parceria Oriental, desde 2008, foram retomadas em 2012 com condições que envolviam 

reformas eleitorais, judiciárias e constitucionais, voltadas para o destrave do processo de 
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parceria a serem efetuados até a Cúpula de Vilnius, na Lituânia, que ocorreria em 

novembro de 2013. Estas negociações de fato conseguiram algumas mudanças na estrutura 

ucraniana, ainda que lentas e incipientes, como a introdução de um novo código penal e 

projetos de reforma que garantiriam a independência judicial no país, além de, embora não 

mencionado de forma explícita, a prisão de Yulia Tymoshenko e as suas condições de 

cumprimento de pena, inclusive médicas – todos estas mudanças tinham destaque especial 

no trabalho dos observadores europeus495. 

Por outro lado, todo o caminho que vinha sendo trilhado pelo governo ucraniano, 

para tornar-se Estado-membro da União Europeia acabou não tendo continuidade, gerando 

o que ficou conhecido como Euromaidan496, um protesto centralizado na cidade de Kyiv, 

cujo início teve lugar na Praça da Independência, objetivando maior integração europeia, 

que se iniciaria no mês de novembro de 2013, mas logo veria conflitos entre forças do 

governo e manifestantes, alongando a situação, que adentraria o ano de 2014. 

Os manifestantes, em uma tentativa de evidenciar a forma como o governo 

ucraniano tratava demonstrações políticas pacíficas começou a divulgar gravações feitas 

com uso de câmeras de vídeo e smartphones, denunciando violações aos direitos humanos, 

além de organizarem-se também em um grupo chamado Automaidan, que corresponderia 

ao uso de veículos particulares para abastecer de suprimentos os manifestantes acampados 

no centro de Kyiv. 

Isto levaria à cassação das habilitações de diversos motoristas envolvidos, pelas 

cortes do país. Ao mesmo tempo, diversos manifestantes começavam a ser atacados por 

grupos paramilitares pró-governo, como os Titushky497, responsáveis por diversas mortes 

documentadas498 e forças especiais da polícia ucraniana, como a Berkut499, que à época das 

manifestações contava com a maioria dos seus membros provenientes da Crimeia e da 

região do Donbas500. 

Durante as manifestações, ainda no mês de dezembro de 2013, o governo ucraniano 

e o governo russo chegaram a um Plano de Ação para encerrar a crise, o que confirmaria 
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aos ativistas da Euromaidan que as tratativas com a União Europeia tinham se encerrado, 

oferecendo ajuda econômica e diminuição no valor pago pelo gás russo501. 

Estas mudanças derradeiras do cenário político ucraniano acirraram os confrontos 

entre manifestantes e governo que, em janeiro de 2014, aprovaria leis mais duras com 

relação às formas de manifestação, sendo banido o uso de tendas ou sistemas de som, sem 

a aprovação da polícia, além de tornar ilegal comboios com mais de cinco automóveis 

(uma clara lei anti-Automaidan), bem como se levantar a possibilidade futura de restrição 

de acesso à internet502, estas manifestações do governo ucraniano somadas aos casos de 

resposta agressiva às manifestações pacíficas levaram vozes na União Europeia a 

pleitearem sanções ao país do leste europeu503. 

Ainda que a situação se deteriorasse, com o aumento no número de prisões e de 

mortos504 e feridos no lado dos manifestantes, a organização do levante ficou cada vez mais 

estruturada, chegando à formação do Conselho Cívico da Maidan, grupo responsável por 

tentar dialogar com o governo. 

Em fevereiro de 2014, quatro meses depois do início dos protestos, representantes 

deste Conselho popular reuniram-se com Yanukovych, chegando a um acordo com relação 

à permanência do presidente no poder, reforma na Constituição Ucraniana505 (em uma 

tentativa de conciliação com a opinião pública nacional e internacional, uma vez que fora 

fortemente criticada pela Comissão de Veneza506) e  sinalização de novas eleições para 

ocorrerem até o final do mesmo ano507. 

A expectativa de mudanças por meio de um acordo envolvendo o Parlamento e os 

manifestantes acabou se demonstrando infrutífera. Novos enfrentamentos se deram nas 

ruas e pressões para que Yanukovych deixasse o poder ficaram mais contundentes, levando 

o presidente a fugir de Kyiv para Carcóvia e, posteriormente, para a Federação Russa, 
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sendo declarada sua remoção do poder pelo Parlamento em 22 de fevereiro, porém, este ato 

não corresponderia a um impeachment, uma vez que para tal manobra, seria necessário o 

voto positivo de 338 dos 450 assentos no Parlamento. Não foi conseguida maioria, sendo o 

voto pelo impeachment apoiado por apenas 328 dos parlamentares508. Estando em vacância 

o cargo de presidente, assumiria provisoriamente Oleksandr Turchynov509, até as eleições 

que dariam a vitória a Petro Poroshenko510, que assumiria o poder em junho de 2014. 

 

2.4.1 As alterações na Península da Crimeia 

 

Ao mesmo tempo em que esta crise política se instalava na Ucrânia continental, na 

Península da Crimeia, região também eivada de corrupção e conflitos étnicos
511

, 

acontecimentos de natureza semelhante ocorreram, com a participação da Berkut local 

apoiando a chegada ao poder, em Sebastopol,do empresário Aleksei Chaly
512

, ocupando a 

vacância existente no governo, em meio às turbulentas alterações do panorama político do 

país. 

A situação na Crimeia seria radicalmente alterada a partir de 27 de fevereiro de 

2014, quando após movimentações independentistas, contrárias à unidade ucraniana, bem 

como às populações de origem turca, os tártaros, aproximadamente sessenta homens 

encapuzados e armados tomaram o poder na península, levando o Parlamento da Crimeia a 

aprovar uma moção secessionista, que seria posteriormente discutida em referendo 

popular. 

Estas tropas armadas eram compostas por membros da Berkut, que dias antes fora 

dissolvida pelo governo ucraniano
513

, acrescida de voluntários russos
514

, muitos 

possivelmente pertencentes às tropas estacionadas em Sebastopol, provenientes da frota do 

Mar Negro
515

. 

                                                 
508

 WILSON, Andrew. Ukraine Crisis: what it means for the West.  New Haven, London: Yale University 

Press, 2014, p. 93. 
509

 Олександр Турчинов, em cirílico ucraniano. 
510

 Петро Поро енко, em cirílico ucraniano. 
511

 WILSON, op.cit. p. 107. 
512

 Алексей Чалый, em cirílico russo. 
513

 WILSON, op.cit. p. 110. 
514

 A origem dos participantes do movimento será mais bem discutida no capítulo sobre o conceito de 

agressão, sobretudo o que se refere à anexação da Península da Crimeia como parte componente da 

Federação Russa. 
515

 WILSON, op.cit. p. 110-111. 



104 

 

 A operação militar bloquearia as comunicações terrestres com o resto do país, ao 

mesmo tempo em que tomava o controle de Sebastopol e do aeroporto de Simferopol
516

. 

Os soldados que participaram destas operações não estavam devidamente identificados, 

não portando documentos pessoais, tampouco insígnias de seus batalhões, o que levou os 

meios de comunicação a se referirem a eles como “homenzinhos verdes”
517

, levantando 

dúvidas quanto a suas nacionalidades, sobretudo com referência a fazerem parte de tropas 

regulares russas
518

, partindo-se das coincidências acerca do declínio do poderio militar 

ucraniano, ao passo que a Rússia, desde o conflito em 2008 com a Geórgia, vinha 

aumentando seu orçamento para gastos militares e efetuando reformas nesta área
519

. 

As desconfianças acerca da participação russa na tomada de poder por tropas 

contrárias ao governo central ucraniano são aumentadas também ao se recorrer às 

informações da história recente da Crimeia. 

Em 2003, ainda sob o governo Kuchma, Rússia e Ucrânia disputaram o controle da 

ilha Tuzla
520

, uma ilhota localizada no Estreito de Kerch
521

, conectando o Mar de Azov ao 

Mar Negro, em uma tentativa de ligar a ilha à Península Taman
522

, na região de 

Krasnodar
523

, na Rússia
524

. Esta tentativa russa não foi bem recebida pelos russos étnicos 

da Crimeia e o projeto de expansão territorial russo acabou sendo descartado
525

. 

O referendo acerca do futuro da Crimeia
526

 inicialmente programado para o dia 25 

de maio, fora antecipado para o dia 16 de março, contando com a participação de mais de 

80% da população da Península e consagrando a vitória da unificação da Crimeia com a 

Federação Russa por 96,7% dos votos
527

, levando Vladimir Putin, presidente da Rússia, a 
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assinar um tratado dois dias depois, com a Crimeia, depois de proferir um discurso em que 

citava o Parecer Consultivo da Corte Internacional de Justiça sobre o Kosovo, de 2010, 

afirmando que seguia no caso da Crimeia o precedente balcânico
528

. Este tratado acabaria 

sendo aprovado pelo Parlamento Russo no dia 21 de março sendo, posteriormente, a 

Crimeia anexada oficialmente à Federação Russa, sem esperar que demais Estados 

reconhecessem os resultados do referendo
529

, embora não houvesse nenhuma ligação 

territorial entre a Rússia e a Península, barreira que só foi transposta em maio de 2018, 

após a construção e inauguração de uma ponte, de quase 19 quilômetros, ligando os dois 

lados do Estreito de Kerch
530

. 

 

2.4.2 As alterações no Leste Ucraniano 

 

O Leste Ucraniano, a região do Donbas, cuja população é majoritariamente russa 

ou russificada
531

 e dependente economicamente da Rússia
532

, também viu grandes 

transformações em seu panorama politico, com movimentações separatistas que 

culminaram na guerra civil existente há mais de quatro anos e o ressurgimento de 

expressões para designar a região, como o termo Novorossiya
533

, ou Nova Rússia, 

remetendo às conquistas do Império Russo no século XVIII frente ao Canato da Crimeia, 

força diretamente ligada ao Império Otomano. 

Na esteira dos acontecimentos na Crimeia, com o referendo e a subsequente 

anexação da Península à Rússia, consultas de opinião popular foram organizadas na região 

do Donbas acerca de uma possível separação da Ucrânia e entrada na Federação Russa, 

mostrando resultados pouco expressivos com relação à vontade separatista na região, 

27,5% a favor em Donetsk
534

 e 30,3% em Lugansk
535536

. 
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Mesmo assim, ainda no mês de abril de 2014, os movimentos pró-Rússia destas 

duas regiões declararam, após manifestantes terem tomado prédios administrativos da 

região, de forma unilateral, as independências de seus Estados, a República Popular de 

Donetsk
537

, em 07 de abril, e a República Popular de Lugansk
538

, em 27 de abril, 

estabelecendo, em maio de 2014, uma confederação, de jure, a Novorossiya, juntando as 

forças separatistas destas duas repúblicas autoproclamadas
539

. 

Ainda em abril, o governo ucraniano começaria uma ofensiva contra os separatistas 

do leste para retomar o controle territorial, operação que fora paralisada pelo encontro em 

Genebra, na Suíça, entre os governos dos Estados Unidos, Rússia e Ucrânia
540

, na tentativa 

de se chegar a termo na escalada da guerra civil que ameaçava, ainda mais, a integridade 

territorial da Ucrânia, eivada de denúncias de participação de tropas regulares russas entre 

os separatistas ucranianos, mesmo que sendo considerados como “voluntários” no 

conflito
541

. Esta tentativa de acordo não rendeu bons frutos, continuando a se presenciar 

uma guerra civil no leste do país, com a participação de voluntários de diversas 

nacionalidades, como sérvios e até mesmo brasileiros
542543

, sendo comparado, por alguns, 

com as Brigadas Internacionais na Guerra Civil Espanhola
544

 (1936-1939)
545

. 

Em maio, porém, apesar da anterior demonstração de impopularidade de uma 

possível secessão, os líderes das autoproclamadas Repúblicas Populares organizaram um 

referendo
546

 sobre a criação de Repúblicas independentes
547

, obtendo, diferentemente do 

esperado no momento anterior, votos favoráveis em 75% nas duas regiões, com 

comparecimento populacional entre 89 e 96% (Donetsk e Lugansk respectivamente)
548

. 
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Estas alterações políticas no quadro do problema, todavia, não tiveram grandes 

impactos na situação bélica da região, a guerra civil continua a ocorrer no leste da Ucrânia. 

Um dos momentos de maior evidência da magnitude do conflito, foi a derrubada de um 

avião de vôo comercial da Malaysian Airlines, proveniente de Amsterdã com destino a 

Kuala Lumpur, MH17, em 17 de julho de 2014, com a morte de 298 pessoas entre 

passageiros e tripulação, na porção oriental da região de Donetsk
549

, possivelmente devido 

ao uso de armamentos de origem russa passados às mãos dos rebeldes
550

. 

A escalada do conflito tentou ser diminuída com um acordo celebrado em Minsk, 

capital de Belarus, entre representantes da Rússia, da Ucrânia, das Repúblicas 

independentistas e da Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), na 

tentativa de se engendrar um cessar-fogo e chegar à solução do conflito por via 

diplomática
551

, ainda que as potências europeias acreditassem que a guerra no leste da 

Ucrânia pudesse ser transformada em um “conflito congelado”, que serviria à Rússia como 

manobra política contra Kyiv
552

.  

Mesmo com o Protocolo de Minsk, o conflito não chegou ao fim, tampouco o 

cessar-fogo fora respeitado. Ao longo do conflito, diversos cessar-fogos foram negociados 

e fracassaram
553

, não havendo previsão alguma para o fim das hostilidades, que conta com 

momentos de maior ou de menor intensidade, ou o reconhecimento da independência 

destas regiões da Ucrânia. 

Com este panorama da formação territorial ucraniana, já se apontaram questões 

jurídicas com relação ao território e à criação do Estado, além de questões relativas à 

formação populacional e à proteção das minorias no país, sobretudo no território da 

Península da Crimeia, tema que será abordado agora. 
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3 MINORIAS NA CRIMEIA E SUA PROTEÇÃO 

 

A Ucrânia, sobretudo a Península da Crimeia, é um território europeu que possui 

em sua história grandes fluxos e encontros de diferentes povos de origens étnicas variadas. 

Estas vagas de populações diferentes formaram uma sociedade heterogênea, rica em 

matéria cultural, que possibilitou o convívio, nem sempre pacífico, de diferentes grupos 

étnicos, religiosos e linguísticos, habitando a mesma região e, por vezes, as mesmas 

cidades, em harmonia tênue. 

A diferença do componente populacional é evidente. Na Crimeia, os principais 

componentes étnicos são três, os russos, os ucranianos e, em número bastante diminuto em 

comparação com os anteriores, os tártaros da Crimeia. 

Este caldeirão étnico, por sua vez, não é exclusividade crimeana, nem, tampouco, 

ucraniana. Outras áreas de seu território, bem como outros Estados, como a Rússia ou a 

antiga Iugoslávia têm formação populacional parecida. Ainda que os pontos de encontro 

entre estas regiões, à primeira vista, sejam difíceis de se perceber, com um cuidado mais 

acentuado na análise, pode-se destacar que nestes outros exemplos, há componentes de 

iguais civilizações e religiões que, ao longo da história da formação de seus respectivos 

Estados, encontram-se e competem pelos recursos e pelo território, muitas vezes de forma 

não pacífica. 

De um lado, temos os eslavos, sendo representados pelos russos e pelos ucranianos, 

majoritariamente cristãos ortodoxos, enquanto de outro, temos os turcos, representados 

pelos tártaros da Crimeia, majoritariamente muçulmanos. E as pressões culturais e políticas 

entre estes grupos refletiu a formação atual
554

 da Península da Crimeia e as políticas de 

proteção específicas tanto ao idioma quanto à existência destes grupos, enquanto entidades 

culturais próprias, reconhecendo-se em comunidade, dentro do território. 

Para que a análise da proteção das etnias
555

 nas regiões apontadas possa prosseguir, 

passaremos antes pela conceituação do termo minoria e de como este conceito é tratado 

pelo Direito Internacional, desde sua formação histórica, aos principais marcos da proteção 

de grupos que fogem do padrão majoritário, bem como a visão doutrinária acerca do 

desenvolvimento do conceito e sua proteção, com relação tanto à etnia, quanto à religião 

ou quanto ao idioma. 
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Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro. 11ª ed. DP&A : Rio de Janeiro, 2011, p. 51-58; 63. 
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3.1 A IDEIA DE PROTEÇÃO DE MINORIAS: EVOLUÇÃO HISTÓRICA ATÉ 

CRIAÇÃO DA ONU 

 

O conceito minoria, embora seja muito usado na literatura mais moderna, costuma 

variar entre os autores acerca de seu conteúdo, ou da abrangência do significado. Não há 

definição vinculante existente no Direito Internacional, ou seja, não há nenhum tratado 

multilateral que tenha se debruçado sobre o tema, na tentativa de explicar o conceito de 

minoria
556

, questão que, por vezes, leva a equívocos com relação à abrangência do termo 

ou sua aplicação a matérias diversas. 

Minoria é, como termo sociológico, muito usado por ativistas de causas de direitos 

humanos que envolvem populações vulneráveis dentro de um determinado Estado, tendo 

como escopo grupos étnicos, religiosos, sexuais (LGBT+
557

), mulheres, povos indígenas, 

pessoas com deficiência, entre outros.  

Os membros destes grupos têm por característica um padrão de desvantagem ou 

inequidadade dentro das sociedades às quais são membros; possuem características que os 

diferenciam de membros de outros grupos; têm, e reconhecem que têm, status 

compartilhado dentro da sociedade em que vivem
558

; têm seu pertencimento ao grupo 

determinado, normalmente, pelo nascimento e, finalmente, tendem a se relacionar com 

membros do mesmo grupo
559

. Assim, demonstra-se que, ainda que partindo de um conceito 

numérico (minoria em contraponto à maioria), o termo minoria não se baseia em 

quantidades populacionais, e sim nas relações de dominância dentro das sociedades em que 

seus membros fazem parte. 

No Direito Internacional, por sua vez, como já mencionado, por não haver nenhum 

documento vinculante que defina o conceito, o esforço para sua definição dentro desta área 

da ciência jurídica passou a ser feito por acadêmicos
560

 tendo em vista o escopo dos 

diferentes tratados que abrangeram grupos populacionais que se destacavam da maioria da 

população em seus países de origem. 

                                                 
556

 Situação semelhante será vista com o conceito de guerra, dentro do capítulo sobre agressão. 
557

 Há muitas formas de qualificar o grupo almejado, uma das mais utilizadas hodiernamente é LGBTQIA+, 

que compreenderia os grupos: lésbicas, gays, bissexuais, pessoas trans, queer, intersexuais e assexuais, 

acrescidos do sinal de “mais” para representar os demais grupos. Todavia, optamos, no presente trabalho 

em usar a sigla LGBT+, usando a sigla mais conhecida (LGBT) acrescida do sinal de “mais”, 

representando os demais grupos a que se pretende dirigir, por acreditarmos ser de mais fácil associação ao 

conceito desejado. 
558

 Os membros do grupo, portanto, têm autoconsciência de sua condição. 
559

 HEALEY, Joseph F.; O’BRIEN Eileen; STEPNICK, Andi. Race, ethnicity, gender & class: the sociology 

of group conflict and change. Eight ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2019, p.61.  
560

 Sobretudo nos cursos ministrados na Academia de Direito Internacional da Haia, nos Países Baixos. 
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Para tanto, podemos recorrer ao século XVII como um dos momentos iniciais do 

tratamento deste tema
561

, ao serem tuteladas as minorias religiosas em regimes opressivos, 

como no contexto dos Tratados de Osnabruque e Münster, por ocasião da Paz de Vestfália, 

com relação a garantias de respeito à liberdade de culto, estabelecendo igualdade entre 

confissões cristãs, naquele momento
562

. 

O tratado de Osnabruque, tratando da proteção da minoria protestante, traz em seu 

artigo 5º
563

 a confirmação dos tratados, anteriores, de Passau (1552) e de Augsburgo 

(1555) sobre temas religiosos, garantindo liberdades religiosas aos cristãos não católicos, 

considerando a equidade de tratamento, em todo o território do Sacro Império Romano-

Germânico, a serem respeitadas entre os eleitores, príncipes e todas as demais divisões 

territoriais do Sacro Império, independentemente da crença dominante em cada parte do 

Estado, excluindo-se o uso da força para o tratamento entre as diferentes confissões 

religiosas. 

O tratado de Münster
564

, por sua vez, entre o Sacro Império Romano-Germânico e o 

rei da França e seus aliados, trouxe cláusulas protetivas, porém, com relação a súditos 

católicos em territórios de maioria protestante. Este tratado visa a garantir a liberdade 

religiosa e a administração equitativa de direito e justiça aos súditos católicos da mesma 

forma que for administrada aos de outra confissão (art. XLVI), além de garantir a 

preservação da fé católica nos territórios onde haja população desta confissão (art. 

LXXVII). 

Estes seriam, portanto, os marcos iniciais da proteção de minorias, no caso, 

religiosas, dentro do contexto internacional. As tratativas relacionadas com minorias 

religiosas voltariam a ser parte de diversos tratados entre potências europeias no século 

XIX, como no Tratado de Viena de 1815, a propósito da reunião da Bélgica à Holanda e, 

ainda posteriormente, com relação ao Tratado de Paris de 1856, que coloca fim à Guerra da 

                                                 
561

 Autores como Mandelstam, reconhecem que a proteção de minorias em países cristãos surgiria após a 

Reforma Protestante, nos séculos XVII e XVIII retornando também, no começo do século XIX, nos anos 

1814 e 1815, com limitações da soberania dos Estados em nome da liberdade religiosa (MANDELSTAM, 

1931, p. 131-132). 
562

 ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO E SILVA, Geraldo Eulálio; CASELLA, Paulo Borba. Manual 

de Direito Internacional Público. 23. ed. São Paulo: Saraiva jur, 2017, p. 517-518. 
563

 OSNABRÜCKER Friedensvertrag (Instrumentum Pacis Osnabrugensis) (24. Oktober 1648). Disponível 

em: https://www.lwl.org/westfaelische-

geschichte/portal/Internet/finde/langDatensatz.php?urlID=740&url_tabelle=tab_quelle#art5. Acesso em: 4 

jul. 2019. 
564

 TREATY of Westphalia – Peace Treaty between the Holy Roman Emperor and the King of France and 

their respective allies (Treaty of Munster) (October 24, 1648). Disponível em: 

https://avalon.law.yale.edu/17th_century/westphal.asp. Acesso em: 4 jul. 2019. 
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Crimeia e, posteriormente, com o Congresso de Berlim de 1878
565

 e com a Conferência, 

também de Berlim, em 1885
566

, o que faria do reconhecimento de grupos minoritários no 

Direito Internacional, ao menos até o século XIX restrito apenas a grupos religiosos, fator 

que se alteraria com a inclusão de grupos étnicos ao conceito, apenas a partir do século 

XX, após a Primeira Guerra Mundial. 

Ainda antes de avançarmos ao século XX e cuidar do tratamento de minorias 

étnicas, é importante destacar que o Tratado de Paris de 1856 alterou um pouco a ordem 

geral dos tratados assinados com cláusulas relativas a minorias religiosas, haja vista que 

por primeira vez não compunham como partes apenas Estados europeus. 

De fato, o art. 9º do Tratado de Paris que põe fim à Guerra da Crimeia
567

 versa 

sobre a condição das populações cristãs dentro do Império Otomano, desta forma, não teria 

sua aplicação apenas no território europeu, mas, ao menos em nível teórico, também aos 

territórios asiáticos
568

. Este artigo garantia aos súditos melhoria das condições de vida 

dentro do Império, sem discriminação com relação à religião ou “raça”
569

, ressaltando 

especialmente aos cristãos dentro do Império melhores tratamentos, ao passo que, ao 

mesmo tempo, negava aos Poderes contratantes
570

 o direito de interferir de forma coletiva 

ou unilateralmente nas relações do Sultão com seus súditos ou na forma como o Império 

Otomano era administrado. Desta forma, o mesmo artigo, ao passo que garantia direitos à 

minoria cristã no Império, garantia ao Sultão a possibilidade de reger seu Estado sem que 

as Potências europeias gerenciassem sua administração.  

 Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o tratamento de minorias, em nível 

internacional, ganha nova dimensão. Os tratados assinados no período posterior à guerra, 

                                                 
565

 A Conferência de Berlim de 1878 marcaria em seu texto final, firmado entre as Potências europeias 

(Reino Unido, Alemanha, Áustria-Hungria, França, Itália e Rússia) e o Império Otomano, diversas 

cláusulas, como no artigo 62, no qual a Sublime Porta garante a liberdade religiosa em todo seu território. 

No corpo do tratado, nos arts. 5, 20, 27, 35 e 44, por exemplo, a Sublime Porta garante liberdades 

religiosas específicas relativas a determinados territórios, como Montenegro, Romênia, Bulgária e Sérvia. 

Desta forma, o respeito a minorias religiosas também se encontrava neste documento referente aos Bálcãs, 

ainda que naquela região, o conceito de minoria religiosa com minoria étnica possa se confundir, como se 

verá ao tratarmos da questão do Kosovo. 
566

 ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO E SILVA, Geraldo Eulálio; CASELLA, Paulo Borba. Manual 

de Direito Internacional Público. 23. ed. São Paulo: Saraiva jur, 2017, p. 518-519. 
567

 TRAITÉ de Paris (30 mars 1856). Disponível em: http://mjp.univ-perp.fr/traites/1856paris.htm. Acesso 

em: 25 abr. 2018. 
568

 A maior parte dos cristãos em território otomano encontrava-se nos Bálcãs, todavia, não se pode esquecer 

a importante população cristã composta por armênios e outros grupos como os assírios, no continente 

asiático, que sofreriam massacres realizados por tropas otomanas durante a Primeira Guerra Mundial. 
569

 Embora no momento do tratado a palavra “raça” tenha sido usada, hodiernamente, a melhor acepção para 

este termo seria “etnia”. 
570

 Império Russo, Império Otomano, França, Reino Unido e Reino da Sardenha. 
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entre os novos Estados que surgiram depois do ocaso das potências centrais
571

 e as 

Potências vencedoras do conflito, continham cláusulas que beneficiavam minorias 

religiosas, como no caso do Tratado de Sèvres
572

, dos artigos 140 a 151, com especial 

atenção ao artigo 150, que cuida especificamente tanto das minorias judaicas quanto cristãs 

dentro do território otomano
573

 e de Lausanne, dos artigos 38 a 44, garantindo direitos 

fundamentais a minorias não muçulmanas
574

, mas, sobretudo, beneficiavam minorias 

étnicas ou linguísticas. 

O caso do Tratado firmado em Saint Germain-en-Laye entre as Potências 

vencedoras e o recém-criado Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos
575

, confirma este 

traço, garantindo direitos fundamentais a minorias linguísticas e étnicas. 

O que é novidade no contexto jurídico internacional, sobretudo por trazer não 

apenas a proteção em nível individual, mas também coletivo, considerando as minorias 

presentes nos Estados como entidades coletivas, além do fato destes compromissos terem 

sido assumidos e confiados à Sociedade das Nações, organização recém-criada
576

. 

Este contexto, porém, é entendido de forma diferente por autores como Antonio 

Cassese. Para ele, a forma como a Sociedade das Nações tratou o tema minorias no pós-

Primeira Guerra foi contrário às duas principais correntes que tratam da autodeterminação 

dos povos
577

, ao considerar o sistema desenvolvido pela Organização em questão, uma 

forma de arbitrariedade ao caracterizar alguns povos como capazes de se autodeterminar e 

conceituar como minorias outros grupos, sendo seletivo nas escolhas, aplicando o conceito 

                                                 
571

 Podem-se citar como exemplos a Áustria, a Hungria, a Polônia, a Tchecoslováquia, e mesmo Bulgária, o 

Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, a Romênia e a Grécia que embora já existissem como Estados 

autônomos, também firmaram tratados com as Potências vencedoras no pós-guerra, além de diversas 

declarações unilaterais, como da Albânia e da Lituânia, seguindo estas medidas de proteção de minorias em 

seus territórios, neste caso, recém-independentes. 
572

 Destaca-se, porém, que este tratado nunca entrou em vigor. 
573

 THE TREATY of Sèvres (August 10, 1920). Disponível em: 

https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Section_I,_Articles_1_-_260. Acesso em: 5 jul. 2019. 
574

 TREATY of peace with Turkey – signed at Lausanne, July 24, 1923. Disponível em: 

http://sam.baskent.edu.tr/belge/Lausanne_ENG.pdf. Acesso em: 5 jul. 2019. 
575

 TREATY between the principal allied and associated powers (The British Empire, France, Italy, Japan 

and The United States), and The Serb-Croat-Slovene State, Signed at Saint Germain-en-Laye 1919, 10 

September. Disponível em: http://ungarisches-institut.de/dokumente/pdf/19190910-3.pdf. Acesso em: 5 jul. 

2019. 
576

 ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO E SILVA, Geraldo Eulálio; CASELLA, Paulo Borba. Manual 

de Direito Internacional Público. 23. ed. São Paulo: Saraiva jur, 2017, p. 519. 
577

 A vertente Wilsoniana e a vertente Leninista, todavia, será mais bem avaliado e estudado no capítulo 

específico sobre autodeterminação, quando analisaremos cada uma das vertentes e as discussões advindas 

de suas formulações. 



114 

 

de minorias aos Estados do centro e do leste europeu
578

, em detrimento das Potências 

vencedoras, especialmente os Estados ocidentais europeus
579

.  

Desta forma, o sistema criado pela Sociedade das Nações traria uma resolução nada 

jurídica ao problema dos povos sem Estado. Ao considerar, de forma seletiva, quais seriam 

os grupos a serem tratados como minoria em detrimento da possibilidade de receberem 

tratamento de povos, o que acarretaria a aplicação da autodeterminação, a Sociedade das 

Nações, sobretudo graças aos esforços dos diplomatas dos Estados com assento 

permanente no Conselho da Sociedade das Nações
580

, que garantiam a estabilidade das 

regras relativas às minorias nos tratados assinados no pós-guerra
581

. 

Engendrou-se verdadeiro congelamento do status quo, garantindo a existência de 

novos Estados com base no, então, princípio da autodeterminação enquanto outros povos, 

com as mesmas características dos anteriores, foram taxados de minorias e, portanto, 

incapazes de se autodeterminar, formando ou um Estado próprio, ou unindo-se a seu 

Estado nacional já formado
582

.  

Esta evolução no conceito de proteção de minorias, passando a defender tanto 

minorias religiosas quanto minorias étnicas, como demonstrado, seria consagrado no 

período da Sociedade de Nações, com os tratados decorrentes do pós-Primeira Guerra 

Mundial e também no próprio corpo do Pacto da Sociedade das Nações
583

. 

No artigo 22, ainda que adstritas aos territórios e às colônias que, em consequência 

da Primeira Guerra Mundial, haviam deixado de estar sob a soberania dos anteriores 

Estados que as governavam, garantindo o respeito, por parte do novo mandatário, da 

liberdade religiosa aos diferentes grupos habitantes destes territórios, além de nenhuma 

diferença de tratamento referente à origem. 

                                                 
578

 Sobretudo os tornados independentes após a Primeira Guerra Mundial. 
579

 CASESSE, Antonio. Self-determination of peoples: a legal reappraisal. New York: Cambridge Press, 

2008, p. 26. 
580

 Os membros permanentes eram compostos por Estados Unidos, França, Império Britânico, Itália e Japão. 
581

 A responsabilidade do Conselho da Sociedade das Nações e, sobretudo de seus membros permanentes, é 

destacada nas cláusulas encontradas nos Tratados firmados pelas Potências Aliadas com os novos Estados 

surgidos no pós-Primeira Guerra como o art. 11 do Tratado de Saint Germain-en-Laye com o Reino dos 

Sérvios, Croatas e Eslovenos; art. 44 do Tratado de Lausanne (com a Turquia); art. 143 do Tratado de 

Sèvres (com a Turquia); art. 57 do Tratado Neuilly-sur-Seine (com a Bulgária); art. 60 do Tratado de 

Trianon (com a Hungria); art. 12 do Pequeno Tratado de Versalhes (Tratado Polonês sobre Minorias); art. 

69 do Tratado de Saint Germain-en-Laye (com a Áustria); art. 16 do Tratado entre as Principais Potências 

Aliadas e Associadas e a Grécia, sobre a proteção de minorias na Grécia; art. 12 do Tratado entre as 

Principais Potências Aliadas e Associadas e a Romênia, alguns exemplos. 
582

 Como o caso dos poloneses na Alemanha, para exemplificar, considerados minoria dentro do Estado 

alemão, impossibilitados de se unificar com seu Estado nacional. 
583

 PACTO da Sociedade das Nações. Disponível em: 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-Internacionais-da-Sociedade-das-Nações-1919-

a-1945/pacto-da-sociedade-das-nacoes-1919.html. Acesso em: 7 jul. 2019. 
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A conceituação do termo minorias, porém, como vimos, ficara vaga nos tratados do 

período pós-Primeira Guerra Mundial. Embora tratassem destes grupos, estes documentos 

não procuraram trazer uma definição geral sobre o tema, apenas atuando nos casos 

específicos dentro dos territórios mencionados.  

Neste período, já no primeiro ano de curso da Academia de Direito Internacional da 

Haia, em 1923, o jurista Mandelstam, em sua aula, reconhece, portanto, que o termo 

minoria, nos tratados surgidos no pós-guerra, não é bem definido, tendo os Estados 

restringido em seus territórios sua aplicação a autonomias locais
584

, ainda que existissem 

prescrições gerais nos tratados, garantindo a proteção a grupos étnicos, religiosos e 

linguísticos. 

Assim, para o autor, as minorias das quais cuidam os tratados do pós-guerra seriam 

as três citadas, não cabendo nem ao Estado nem à minoria se definir como tal, mas 

devendo haver um reconhecimento internacional da existência de uma “nacionalidade”
585

, 

idioma ou religião diferentes, tendo direito a tratamento minoritário
586

, o que, por ser uma 

obrigação de interesse internacional, ficavam garantidos pela Sociedade das Nações
587

. 

Outro jurista, Feinberg, questionará acerca da dificuldade de classificar uma 

minoria, devendo-se partir de um critério objetivo, isto é procurando características 

visíveis para que se possa concluir que determinado grupo compõe uma minoria, ou um 

critério subjetivo, consistindo de um sentimento de pertencimento individual de cada 

membro a uma determinada comunidade, portanto, de livre declaração. Feinberg conclui 

que o elemento subjetivo é o predominante tanto na doutrina quanto na prática 

internacional, pela Corte Permanente de Justiça Internacional, ao se debruçar sobre o caso 

relativo das escolas minoritárias na Alta Silésia, para alemães entre maioria populacional 

de poloneses
588

. 

A situação do conceito teria uma pequena mudança com os pareceres da Corte 

Permanente de Justiça Internacional que teve, por pelo menos duas vezes
589

 a oportunidade 

de se pronunciar sobre o termo especificamente
590

.  

                                                 
584

 Limitado a grupos específicos, como os rutenos na Tchecoslováquia, entre outros. 
585

 Aqui aplicada no sentido de grupo étnico, à época. 
586

 MANDELSTAM, André. La protection des minorités. Recueil de Cours de L’Académie de Droit 

International de La Haye¸ v. 1, 1923, p. 363-519, p. 407-408. 
587

 FEINBERG, Nathan. La jurisdiction et l’a jurisprudence de la Cour Permanente de Justice Internacionale 

en matière de mandats et de minorités. Recueil de Cours de L’Académie de Droit International de La 

Haye¸ v. 59, 1937, p. 587-734, p. 634. 
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 Ibid. p. 637-643. 
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 VUKAS, Budislav. States, peoples and minorities. Recueil de Cours de L’Académie de Droit 

International de La Haye¸ v. 231, 1991, p. 263-524, p. 345-346. 



116 

 

A primeira fora no Parecer Consultivo sobre as “Comunidades”
 591

 Greco-

Búlgaras
592

, em 1930. Na análise da Convenção entre os dois Estados (Grécia e Bulgária), 

a Corte reconhece que é um instrumento que objetiva garantir a paz por meio de proteção 

de minorias, via emigração recíproca, eliminando ou reduzindo, nos Bálcãs, centros de 

agitações irredentistas
593

, para que não voltassem a ocorrer os históricos conflitos na 

região. Assim, a Convenção teria por objetivo tanto garantir àqueles que quisessem 

emigrar, seu direito de emigrar, quanto garantir direitos dos estabelecidos no território
594

. 

Assim, a Corte, para apreciar o caso, conceitua as comunidades (minoritárias) como 

um grupo de pessoas vivendo em determinado local, com uma “raça”
595

, religião, idioma e 

tradições próprias, unidas pela identidade de “raça”, religião, idioma e tradições em um 

sentimento de solidariedade, objetivando a manutenção das tradições, culto, educação das 

crianças de acordo com o espírito das tradições e a prestação de auxílios mútuos dentro do 

grupo
596

. 

Cinco anos mais tarde, a Corte voltaria a se debruçar sobre o tema em um novo 

Parecer Consultivo, desta vez com relação à situação das escolas minoritárias na Albânia. 

No Parecer Consultivo de 1935 sobre a possibilidade das minorias criarem e manterem 

escolas privadas em território albanês, a Corte declarou que os Tratados de proteção às 

minorias do fim da Primeira Guerra Mundial objetivavam assegurar direitos àquelas 

populações incorporadas aos Estados, que diferiam da população estatal em matéria de 

“raça”
597

, idioma ou religião, possibilitando que vivessem de forma pacífica e com 

                                                                                                                                                    
590

 Com relação ao caso da Alta Silésia, que também toca a temática minoritária, veremos mais adiante, no 

capítulo sobre autodeterminação. 
591

 Estas foram as vezes em que a Corte pode se manifestar sobre o conceito de minorias, ainda que chamadas 

de comunidades no caso Greco-Búlgaro. Todavia, a Corte também examinou outros casos em que o tema 

de minorias estava presente, como no Parecer Consultivo sobre o acesso às Escolas minoritárias alemãs na 

Alta Silésia, de 1931, em que tratava do acesso das minorias alemãs às escolas em seu idioma materno, na 

Alta Silésia polonesa. 
592

 PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE. Collection of Advisory Opinions. The Greco-

Bulgarian “Communities”. Leyden: A. W. Sijthoff’s Publishing Company, 1930. Disponível em: 

https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-

justice/serie_B/B_17/01_Communautes_greco-bulgares_Avis_consultatif.pdf. Acesso em: 18 jun. 2020. 
593

 O que fortalece a ideia de Casesse sobre o sistema de proteção de minorias da Sociedade das Nações, 

permitindo autodeterminação a alguns grupos em detrimento de outros, de forma seletiva (CASESSE, 

2008, p. 26), com o objetivo de garantir a paz nos territórios em que possuíam minorias, mas sem alterar o 

desenho das fronteiras estatais. 
594

 PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL LAW. op.cit. p.19-20. 
595

 A Corte usa o termo race em inglês ou race em francês, nos dois idiomas oficiais do Parecer Consultivo. 
596

 PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL LAW. op.cit.p. 21. 
597

 Da mesma forma como no Parecer Consultivo de 1930, a Corte faz uso dos termos race em francês e race 

em inglês. 
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cooperação cordial com a população daquele Estado, mas, garantindo as características que 

os distinguem da maioria, respeitando suas necessidades especiais
598

.  

Infelizmente, portanto, nem ocorreu conceituação geral do termo minoria, nem a 

proteção de minorias étnicas, linguísticas e religiosas foi satisfatória com os esforços 

advindos dos documentos assinados durante o período da Sociedade das Nações, como 

pode ser comprovado pela ascensão do nazismo na Alemanha e a eclosão da Segunda 

Guerra Mundial
599

, com perseguições a minorias, sobretudo aos judeus, cujas estimativas 

trazem o número de aproximadamente seis milhões de mortos
600

 nos diversos Estados ou 

territórios europeus dominados pelo exército alemão ou por Estados satélites daquele país, 

em um projeto específico genocidário deste povo
601

. 

Estes dois fatores citados, a ascensão do nazismo e a eclosão da guerra, são 

costumeiramente tratados como os principais responsáveis pelo fim do período da 

Sociedade das Nações e da proteção às minorias da forma como fora inicialmente 

concebido. 

Com a criação da Organização das Nações Unidas, ao fim da Segunda Guerra 

Mundial, o enfoque ao tratamento dos grupos minoritários seria alterado, passando não 

mais a ser tratado como uma matéria quase autônoma, mas integrante da questão relativa à 

proteção dos direitos humanos em nível geral
602

, sem especificar as proteções que as 

minorias deveriam gozar, em matéria política, sobretudo, frente aos grupos majoritários 

componentes de seus Estados originários, o que acaba sendo coroado tanto pela Carta da 

ONU quanto pela Declaração Universal dos Direitos Humanos
603

. 

Na Carta da ONU pode-se destacar o artigo 1º, inciso 3, acerca dos propósitos e 

princípios desta Organização, ao promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às 
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liberdades fundamentais para todos, sem distinção de “raça”
604

, sexo, língua ou religião
605

. 

Já na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao longo de todo seu corpo legal é 

prevista a igualdade e a extensão de direitos a todos os seres humanos, sendo destacado no 

artigo 2º que, todos podem invocar direitos e liberdades proclamados naquele documento, 

sem distinção alguma, nomeadamente de “raça”
606

, de cor, de sexo, de língua, de religião, 

de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de 

qualquer outra situação
607

. 

Este novo posicionamento trazido a partir das mudanças políticas e sociais ao final 

da primeira metade do século XX trouxe benefícios claros às minorias, não mais sendo 

necessária a qualificação destas como um grupo específico para que os indivíduos que 

compõem o grupo tenham acesso a direitos fundamentais. 

O fato de serem seres humanos já, graças aos documentos assinalados, permitem 

que sejam titulares de direitos e liberdades, todavia, pode-se aventar uma crítica em relação 

à perda do espaço e possibilidade de pleito coletivo, ou seja, uma vez que os direitos são 

garantidos a todos os indivíduos independentemente de qualquer pertencimento a grupos 

específicos, as razões culturais e coletivas que fazem possível o sentimento de 

pertencimento a grupos podem ser enfraquecidas, fator este que pode debilitar os grupos, 

deixando de existir, sendo absorvidos pela maioria da população. 

Os pactos surgidos no ano de 1966 reconhecem e beneficiam os seres humanos em 

geral, trazendo direitos individuais e coletivos a serem garantidos pelos Estados e pela 

comunidade internacional a todos os seres humanos. 

Destaca-se neste âmbito da proteção às minorias, porém, o Pacto Internacional 

sobre direitos civis e políticos (PIDCP) que traz, em seu artigo 27, disposição específica a 

estes grupos, exortando os Estados onde se encontrem especificamente minorias étnicas, 

religiosas ou linguísticas, tratamento não discriminatório (art.26), não podendo ser 

privadas do direito de os membros destes grupos desfrutarem de vida cultural própria, 

professar e praticar sua própria religião, bem como fazer uso de sua própria língua
608

.  
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Infelizmente, todavia, não houve, em nenhum artigo ou documento até então, 

definição do conceito de minorias, sendo postergada a conceituação, que só ocorreria na 

próxima década. Isto não significa, necessariamente, que estes direitos não passaram a ser 

protegidos pelos Estados ou desfrutados pelos indivíduos pertencentes aos grupos 

minoritários, mas, com a falta de definição, o conceito resta fragilizado, dependendo de 

entendimento e disposição dos Estados em considerar determinados grupos humanos, 

dentro de seu território, como minorias e, portanto, elegíveis à proteção constante no artigo 

27, do supracitado Pacto Internacional. 

 

3.2 O ESFORÇO PARA CONCEITUAR MINORIAS 

 

Ainda nas primeiras décadas da existência da ONU, alguns teóricos tentaram 

conceituar o termo minoria, como Inis Claude, Jean Laponce, Carlyle Aylmer 

Macartney
609

, entre outros
610

. Laponce, por exemplo, lembra que após a Primeira Guerra 

Mundial, o termo minoria era empregado sob a ótica aritmética e significado político
611

. O 

professor francês afirma existir duas perspectivas para o termo minoria, objetiva, isto é, um 

grupo cuja “raça”
612

, idioma ou religião é diferente da maioria, ou subjetiva, isto é, desde o 

ponto de vista da própria minoria, que enquanto grupo pensaria e se definiria como 

minoria
613

. 

Laponce admite que, durante a Sociedade das Nações, os tratados que cuidavam de 

minorias jamais procuraram definir o conceito, nomeavam o grupo que planejavam 

proteger, definindo-os como minorias raciais
614

, linguísticas e religiosas, embora tanto no 

período da Sociedade das Nações como mais tarde, já no período posterior à criação da 

ONU, tenham surgido manifestações relativas a este conceito, com a tentativa de definir o 

termo “minoria” por um subcomitê da Comissão de Direitos Humanos da ONU, no qual 

minoria teria como conceito a ideia de que seriam grupos não dominantes, procurando 

tratamento igualitário nas mesmas condições com a maioria da população, tendo por 

                                                 
609

 Tanto Claude como Macartney trazem o tema como minorias nacionais. 
610

 PENTASSUGLIA, Gaetano. Minorities in International Law: an introductory study. Strasbourg: Council 

of Europe Publishing, 2002, p. 56. 
611

 LAPONCE, Jean A. The protection of Minorities. Berkeley and Los Angeles: University of California 

Publications, 1960, p. 3. 
612

 Race no original em inglês. 
613

 LAPONCE, op.cit. p. 4. 
614

 Termo usado por Laponce. Mais tarde o que se denominavam minorias raciais passam a ser entendidos 

como minorias étnicas. 



120 

 

características linguísticas, “raciais”
615

 e religiosas, sendo nacionais de um determinado 

Estado, com dever de fidelidade a ele, o que incluiria condições necessárias tanto para a 

existência, quanto para a proteção do grupo minoritário
616

. 

O professor francês tenta classificar, porém, minoria como um grupo de pessoas 

com características que os diferenciam dos grupos dominantes, seja por razões “raciais”
617

, 

linguísticas, religiosas ou por herança nacional, o que os impediria de fazer parte da 

comunidade nacional à sua escolha ou serem obrigados a fazer parte de uma comunidade 

nacional sem que fosse um risco para a manutenção de sua própria identidade
618

. 

Esta situação de indefinição do conceito de minorias continuou ao longo dos anos, 

até que, ao final dos anos 1970, Francesco Capotorti, então Relator Especial da 

Subcomissão das Nações Unidas para Prevenção da Discriminação e Proteção das 

minorias, ofereceu extenso trabalho acerca dos direitos das pessoas pertencentes a grupos 

minoritários étnicos, religiosos e linguísticos. 

Neste trabalho, além de fazer um levantamento histórico, demonstrando como a 

comunidade internacional tratou o tema em diversos momentos, Capotorti analisou de 

forma mais aprofundada o já citado artigo 27 do Pacto Internacional sobre direitos civis e 

políticos de 1966, cuidando dos antecedentes que levaram à confecção do documento, bem 

como o escopo e alcance do disposto no artigo e sua aplicação até aquele momento. A 

parte, talvez, mais expressiva de seu estudo seja o esforço, após todo o levantamento 

histórico e análise da abrangência e aplicação do artigo 27 do PIDCP, em conceituar o 

termo minoria.  

Para Capotorti, o termo minoria deve se referir a um grupo numericamente inferior 

ao resto da população de determinado Estado, em uma posição de não dominância, cujos 

membros, uma vez nacionais dos Estados em que se encontram, possuem características 

étnicas, religiosas e linguísticas diferentes das presentes no resto da população componente 

do Estado, além de demonstrarem, ainda que de forma implícita, um senso de solidariedade 

direcionado a preservar sua cultura, suas tradições, sua religião ou seu idioma
619

.  

Desta forma, Capotorti demonstra que à luz do Direito Internacional, o conceito de 

minoria é um conceito fechado e restrito. Se usarmos linguagem típica das ciências 
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biológicas, minoria pode ser considerada como “gênero”, possuindo apenas três 

“espécies”, categorizadas e limitadas, quais sejam minorias étnicas, minorias religiosas e 

minorias linguísticas, portanto, a proteção encontrada no Direito Internacional positivado, 

até aquele momento, relativo a minorias só se enquadraria a populações pertencentes a 

estes grupos. 

O trabalho realizado por Capotorti fez sua definição do conceito de minorias ser 

considerada como a melhor e mais aceita pela comunidade internacional e por diversos 

teóricos de Direito Internacional
620

, não obstante, nos anos subsequentes outros 

acadêmicos continuaram a trabalhar no tema da proteção de minorias, sendo abordado em 

diversos cursos na prestigiosa Academia de Direito Internacional da Haia. 

Já no começo da década de 1980, Felix Ermacora em seu curso The Protection of 

Minorities before the United Nations, procurou analisar a proteção das minorias dentro do 

mundo onusiano além de se atentar ao fato que não há uma definição jurídica positivada do 

que venha a ser uma minoria, ressalvando que, por vezes, para que a proteção seja 

efetivada não é necessária uma definição clara
621

.  

Ermacora explora a definição encontrada por Capotorti para o conceito de minoria, 

partindo de importantes ressalvas com relação aos três pontos considerados principais na 

definição do Relator Especial, quais sejam a inferioridade numérica, a posição de não 

dominância e o senso de solidariedade. Para o jurista austríaco, a posição não dominante 

pode ser entendida em diversos sentidos, considerando-se elementos culturais, políticos e 

econômicos dentro da sociedade à qual uma determinada minoria se encontra
622

.  

Não obstante, no que tange à inferioridade numérica, é interessante a abordagem de 

Ermacora ao considerar que se devem aplicar exceções a este raciocínio, uma vez que a 

população nativa africana tanto na África do Sul como na Namíbia pode ser considerada 

como pertencentes ao status de minoria, uma vez que o sistema de discriminação racial 

sistemático implantado nestes territórios, mesmo estando em posição numericamente 

superior, subjuga-os e permite que desde o ponto de vista político e econômico, por não se 

encontrarem em posição dominante, possam ser consideradas como minorias, o que já teria 
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levado a ONU a trabalhar seguindo estas considerações referentes ao apartheid, embora 

sem definir claramente o conceito de minorias
623

. 

Finalmente, Ermacora debruça-se também com relação aos tipos, ou espécies, de 

minorias: étnicas
624

, linguísticas, religiosas e minorias nacionais
625

. Este último, um grupo 

já trazido por Capotorti em seu estudo, quando demonstra que alguns Estados trazem este 

tipo de definição em seu direito interno ou alguns documentos internacionais regionais, 

como a Convenção Europeia de Direitos Humanos, instrumento que, em seu artigo 14, ao 

tratar da proibição de discriminação, veda tratamento diferenciado a minorias nacionais
626

. 

Ressalta-se, porém, que, segundo Capotorti, o Comitê de Especialistas 

Governamentais do Conselho da Europa tenha, em 1973, notado que este conceito não tem 

uma abordagem histórica, não aparecendo em nenhum tratado de minorias do pós-Primeira 

Guerra Mundial, nem em nenhum texto sobre direitos humanos das Nações Unidas
627

, 

além de ressaltar que uma definição aceita de forma geral é difícil de ser encontrada, sendo 

preferível ser interpretada como minorias étnicas, linguísticas e religiosas
628

. 

Ermacora embora ressalte que a definição trazida por Capotorti é a mais geral, 

considera que a ela devam ser acrescidos alguns pontos
629

. As minorias religiosas, para o 

autor austríaco, devem ser consideradas como um grupo de pessoas que professam 

religiões que diferem da religião do Estado ou da maioria da população, ou que está em 

oposição ao comportamento ateísta da população, sobretudo, se não há tolerância ou 

liberdade religiosa em determinado Estado. Já as minorias linguísticas devem ser 

consideradas como um grupo de pessoas que fazem uso de um idioma (na forma oral ou 

escrita) em público ou na sua vida privada, objetivando mantê-lo e que este idioma é 

diferente do idioma de determinado território e não é considerado o idioma nacional. 
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Minorias étnicas, por sua vez, no Direito Internacional de matriz onusiana, podem 

ser consideradas como grupos humanos com idioma, cultura e história próprios além de 

autoconsciência como grupo e o intuito de manter suas particularidades
630

. Finalmente, o 

autor também traz o conceito de minorias nacionais
631

 que seriam minorias que têm 

interesse de exercer seus direitos e tomar decisões políticas em um território determinado 

ou dentro do contexto nacional de determinado Estado
632

 mas que não se encontram em 

igualdade de condições com os demais grupos étnicos pertencentes ao Estado
633

. 

Na década de 1990, dois outros cursos da Academia de Direito Internacional da 

Haia trouxeram novamente o conceito de minoria, de Budislav Vukas e Yadh Ben Achour, 

teóricos da Croácia e da Tunísia que ministraram seus cursos nos anos de 1991 e 1994 

respectivamente
634

. 

O curso ministrado na Haia pelo professor Vukas coincidiu com o ano de início da 

guerra de independência da Croácia
635

, dentro do contexto de dissolução da antiga 

Iugoslávia, república baseada desde sua primeira constituição de 1946
636

 na 

autodeterminação e na garantia do direito de secessão dos povos que formavam o Estado 

federal Iugoslavo que, segundo o artigo 2º de sua lei fundamental, era composta pelas 

Repúblicas Populares da Sérvia, da Croácia, da Eslovênia, da Bósnia e Herzegóvina, da 

Macedônia e de Montenegro, sendo que a República Popular da Sérvia era composta por 

duas províncias que gozavam de autonomia, a província de Kosovo e Metohija e a 

chamada Voivodina. 

Os conflitos resultantes da dissolução da antiga Iugoslávia e da independência de 

novos Estados teriam se iniciado a partir do voto de parlamentares eslovenos e croatas pela 
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independência, no verão de 1991, porém, diferentemente da Croácia que viu a guerra em 

seu território por diversos anos, a Eslovênia foi pouco afetada, tendo uma resolução de 

conflito e conquista de independência menos traumática que os demais membros da antiga 

Iugoslávia
637

. 

Assim, é neste contexto que o professor Vukas ministra seu curso intitulado States, 

peoples and minorities na Academia de Direito Internacional da Haia. Em seu curso, o 

acadêmico croata traz as diferentes conceituações existentes do termo povo, uma vez que 

nos diversos documentos internacionais apresentam-se variados significados, ora como 

grupo de indivíduos com história comum, identidade racial ou étnica, homogeneidade 

cultural, unidade linguística, afinidade religiosa ou ideológica, conexão territorial e vida 

econômica comum, como apresentado pelo encontro de especialistas da UNESCO em 

1989
638

, ora como sinônimo de humanidade ou seres humanos, como no contexto da Carta 

das Nações Unidas
639

 para depois trazer o conceito de minorias. 

O autor, seguindo as definições anteriores de Capotorti e de Ermacora, considera a 

existência de minorias em termos sociológicos, qual seja, aquelas que independentemente 

da questão numérica, são consideradas minorias por se encontrarem em uma posição não 

dominante, como no caso dos cidadãos negros na África do Sul dentro do sistema do 

apartheid ou, por razões militares, os hutus, dominados pelos tutsis
640

, no Burundi, onde os 

primeiros constituem a maioria da população
641

. 

Vukas destaca que o termo minorias, por vezes, é utilizado como sinônimo numa 

perspectiva sociológica do termo grupos vulneráveis
642

, quando aplicado a crianças, 

idosos, grupos religiosos, estrangeiros que não falam o idioma oficial do Estado, pessoas 

com deficiência, sem-teto, entre outros, ainda que no Direito Internacional o termo 

“minoria” seja usado apenas para grupos humanos que se distinguem dos demais, baseados 
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em diferenças descritas como relativas à “raça” 
643

, cor, etnia, cultura, idioma e religião, 

ainda que os documentos internacionais limitem-se a trazer apenas os conceitos de 

minorias raciais, étnicas, nacionais, linguísticas e religiosas
644

. 

Esta abordagem seria consagrada um ano depois, em 1992, no artigo 1º do 

documento adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, pela resolução 47/135
645

, a 

Declaração sobre Direitos de pessoas pertencentes a minorias nacionais
646

 ou étnicas, 

religiosas e linguísticas o que, mais uma vez, demonstra englobar conceitos como de 

“raça"
647

, cor e etnia em um único tipo, além de considerar as diferenças culturais como 

uma marca comum às minorias. 

Destaca também que o objeto dos documentos internacionais que tratam, ainda que 

não especificamente sobre o tema, de minorias cuidam dos grupos étnicos, religiosos e 

linguísticos, como no já citado art. 27 do PIDCP, ou mesmo em instrumentos de alcance 

regional, como a Convenção-Quadro para a Proteção das Minorias Nacionais do Conselho 

da Europa, de bastante aderência
648

, que trata de “minorias nacionais”. 

Esta, mesmo sem conceituar exatamente, com a interpretação do artigo 5º, que 

compromete as partes a promover condições para que as minorias nacionais conservem e 

desenvolvam sua cultura e preservem os elementos essenciais de sua identidade, sejam eles 

a religião, o idioma, as tradições e o patrimônio cultural
649

, permite concluir que se tratam 

de minorias étnicas, religiosas e linguísticas apenas. 

Vukas também reconhece que o termo minorias, embora tenha surgido para 

proteger as minorias religiosas, como protestantes na Europa e cristãos na Turquia, não 

teve uma definição clara, de nenhum dos tipos de minorias, nos documentos ao longo dos 
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documents.net/a47r135.htm. Acesso em: 20 jun. 2020. 
646

 Este conceito, já debatido, embora importante, não tem muito uso além das fronteiras europeias, com 

acordos garantindo status específicos a grupos que possuem a nacionalidade de outros Estados vizinhos 

(CASTELLINO, 2014, p. 35). 
647

 Conforme o documento original, race, em inglês. 
648

 Este importante documento teve participação massiva dos Estados europeus. Não assinaram, nem 

ratificaram apenas Andorra, França, Mônaco e Turquia. Enquanto que Bélgica, Grécia, Islândia e 

Luxemburgo, embora tenham assinado, não o ratificaram (COUNCIL OF EUROPE. State parties to the 

Framework Convention for the Protection of National Minorities. Disponível em: 

https://www.coe.int/en/web/minorities/etats-partie. Acesso em: 20 out. 2020). 
649

 COUNCIL OF EUROPE. Text of the Framework Convention for the protection of national minorities and 

explanatory report. Disponível em: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680

0c1313. Acesso em: 17 jun. 2020. 



126 

 

anos
650

, inclusive só passou a ser usado em documentos, após a Sociedade das Nações e, 

por vezes, não aparece no corpo dos textos, normalmente por razões políticas, como no 

caso da Constituição da antiga Iugoslávia, de 1974, que prefere o uso do termo 

“nacionalidades” 
651

. 

Outro problema levantado pelo autor é com relação a minorias linguísticas. O 

principal documento existente com relação às línguas minoritárias é, também, do Conselho 

da Europa, a Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias, de 1992
652

, que não 

traz a definição exata do que seria um idioma minoritário, uma vez que em seu artigo 1º, 

define como o idioma diferente do oficial do Estado e usado tradicionalmente dentro de 

seu território, por um grupo numericamente inferior ao resto da população, sem considerar 

os idiomas de populações imigrantes, nem os dialetos dos idiomas oficiais
653

. 

Não apresenta, porém, uma forma objetiva de classificar o termo dialeto
654

, 

tornando difícil sua conceituação e, possivelmente proteção do grupo, haja vista que pode 

levar a interpretação do Estado acerca da existência ou não do idioma e de uma variante 

dialetal de seu (ou seus) idiomas oficiais. 

Vukas trata também do conceito de minorias étnicas, termo que, segundo ele, até a 

Segunda Guerra Mundial era designado como minorias raciais
655

. O professor croata 

retoma os ensinamentos de Capotorti e Ermacora, demonstrando que o conceito de minoria 

étnica, corresponde, em certa medida, à forma como sociólogos definem grupos étnicos em 

geral, correspondendo a características biológicas, culturais e históricas e, retomando o 

autor austríaco, traços marcantes de minorias étnicas também seriam a autoconsciência de 

                                                 
650

 VUKAS, Budislav. States, peoples and minorities. Recueil de Cours de L’Académie de Droit 

International de La Haye¸ v. 231, 1991, p. 263-524, p. 333. 
651

 IUGOSLÁVIA. The Constitution of The Socialist Federal Republic of Yugoslavia. Disponível em: 

http://www.worldstatesmen.org/Yugoslavia-Constitution1974.pdf. Acesso em: 18 jun. 2020.   
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grupo e a vontade pela manutenção de suas particularidades
656

 frente à sociedade 

majoritária do Estado em que habitam
657

. 

Em contrapartida, o professor Ben Achour, na Haia, vai explorar o conceito de 

minoria, inicialmente, a partir da perspectiva da ciência política, considerando uma minoria 

como um subsistema dentro do sistema político da sociedade, sendo caracterizado por 

quatro traços marcantes: numérico, sociocultural, organização social e político, o que 

caracterizaria sua diferença com relação ao grupo dominante (majoritário), garantindo à 

minoria uma posição politicamente inferior. Porém, o traço numérico não é absoluto, haja 

vista que podem ocorrer “minorizações” como no caso do apartheid na África do Sul
658

.  

Ao tratar de conceituação jurídica do termo minoria, o professor tunisiano recorre à 

consagrada definição do professor Capotorti, considerando que é um grupo numericamente 

inferior, em posição de não dominância, diferente do resto da população de determinado 

Estado, do ponto de vista étnico, linguístico ou religioso e manifestando, mesmo que de 

maneira implícita, um sentimento de solidariedade, buscando preservar sua cultura, 

tradições, religião e idioma
659

. 

Ben Achour também traz a discussão do ponto em que a proteção às minorias pode 

se transformar em secessão e criação de novos Estados
660

, conforme trataremos 

posteriormente, mas, mais importante neste momento, resta o levantamento de termos que 

o professor tunisiano destacou como sinônimos de minoria nos documentos internacionais 

sobre a matéria.  

Segundo o professor, os termos recorrentemente usados para se referir a minorias 

são: minoria nacional
661

, coletivos nacionais, minorias étnicas, religiosas e linguísticas, 

grupo nacional, grupo nacional étnico, “racial” ou religioso, grupos raciais ou étnicos. 

Todos estes termos, embora variando em grau de dimensão, referem-se ao conceito chave 

minorias, embora com diferentes abordagens, como por exemplo, ao considerar uma 
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minoria nacional, pretende-se destacar que determinado grupo tem destaque em nível 

nacional, merecendo, portanto, maior destaque e proteção interna pelo Estado
662

. 

Assim, os doutrinadores, em certa medida, parecem concordar que, embora não 

haja uma definição jurídica precisa do conceito, até mesmo havendo uso de sinonímia para 

tratar o termo, uma minoria é um grupo cultural étnico, por vezes chamado de nacional, 

linguístico ou religioso que pode ou não ser numericamente inferior e que tem como traço 

marcante sua identidade e a vontade de sua manutenção, a vontade de manter sua 

identidade, não ser assimilado pelo grupo principal, ainda que, por vezes, os Estados só as 

considere, mantendo a lógica do período da Sociedade das Nações, se as minorias 

continuarem leais ao Estado territorial em que se encontram
663

. 

A proteção internacional às minorias foi assunto de grande importância nos últimos 

anos, tanto que foi escopo de outras organizações internacionais, como a Organização para 

a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), debruçada sobre as questões relativas às 

minorias em meio aos conflitos existentes em diversos locais do globo como na antiga 

Iugoslávia e, sobretudo, com a situação do Kosovo no final da década de 1990
664

, cujos 

desenvolvimentos acarretariam na declaração unilateral de independência daquele país, em 

2008. 

Além dos esforços doutrinários, é relevante ressaltar que no âmbito da ONU
665

 

houve diversos esforços no tocante ao trabalho para a proteção de minorias. Podemos 

destacar o trabalho de Jules Deschênes na Subcomissão de Prevenção da Discriminação e 

Proteção de Minorias ao elaborar uma proposta para definição do termo minoria, em 

1985
666

, ou mesmo a Declaração sobre os direitos das pessoas pertencentes a minorias 

nacionais ou étnicas, religiosas e linguísticas adotada pela Assembleia Geral da ONU em 

1993
667

. Este documento, porém, não se preocupa em definir o conceito de minoria, mas já 
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no artigo primeiro demonstra qual o escopo da Declaração, isto é, minorias nacionais ou 

étnicas, culturais, religiosas e linguísticas. 

Recentemente, em 2019, o Relator Especial sobre questões humanitárias do 

Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas apresentou o relatório de suas 

atividades à Assembleia Geral das Nações Unidas. 

Neste documento, resgatando o artigo 27 do PIDCP, confirmou que, para fins de 

suas atividades durante seu mandato como Relator Especial, o conceito de minoria seria 

baseado em minorias étnicas, religiosas e linguísticas, sendo um grupo de pessoas que 

formem menos da metade da população do território de um determinado Estado, cujos 

membros compartilhem características comuns como cultura, religião ou idioma, ou ainda, 

uma combinação destas características. 

Outrossim, o relator considera que um indivíduo pode livremente ser membro de 

um grupo minoritário sem possuir cidadania, residência e, nem mesmo, reconhecimento de 

qualquer status dentro do território do Estado
668

, uma conceituação que permite se 

entender minorias como um grupo maior do que o normalmente considerado na literatura. 

É possível, portanto, depreender que o Direito Internacional, embora sem uma 

conceituação vinculante do termo minoria em nenhum documento, tende a considerá-lo 

como um grupo com uma cultura própria, o que envolve tanto conceitos étnicos como 

religiosos, e com um idioma diferente do resto da população majoritária, população esta 

que não deve ser entendida no sentido estritamente numérico
669

, mas no sentido de posição 

de poder na sociedade analisada. 

Ademais, as minorias perfazem, de maneira consciente, grupos, isto é, pertencem a 

um grupo e desejam a manutenção deste pertencimento, sem serem assimilados pelo grupo 

majoritário, para tanto, necessitam de proteções específicas, como demonstravam já desde 

o início os tratados do pós-Primeira Guerra Mundial, que protegessem suas religiões, suas 

tradições e, sobretudo, no caso das escolas minoritárias, o acesso e uso a seus idiomas 

maternos, o que os difere de outros grupos que a sociologia trata por minorias. 

Estes grupos chamados de minorias pela sociologia, que podem compor pessoas 

com deficiência, mulheres, crianças, pessoas LGBT+, entre outros, poderiam ser 

chamados, no Direito Internacional como grupos vulneráveis, haja vista que diferem dos 
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grupos minoritários por não haver desejo de manutenção do sentimento de pertencimento a 

um grupo cultural distinto, nem a necessidade de garantir a diferença para poder não ser 

assimilado pela sociedade, traços, como analisado, marcantes para o conceito de minoria, 

ao contrário, almejam ter tratamento igualitário aos demais membros da sociedade, com 

acesso aos mesmos recursos, posições de emprego, alternativas educacionais, etc.. 

Para tanto, a proteção a estes grupos deve ser, diferentemente do caso da proteção 

das minorias, que necessitam proteções específicas, uma proteção que vise a alcançar a 

defesa dos direitos humanos gerais, que não lhes sejam tolhidos em razão de gênero, 

orientação sexual, capacidades físicas ou outros fatores. 

É necessário, porém, ressaltar que conceitos não são necessariamente estanques, 

isto é, podem evoluir ao longo do tempo. Assim, nada impede que, no futuro, a forma 

como é definido, majoritariamente, o conceito de minoria possa evoluir ampliando seu 

escopo e vindo a considerar também alguns grupos que hoje em dia fazem parte dos grupos 

vulneráveis, aproximando-se do conceito elaborado pela sociologia
670

. 

Definido como o Direito Internacional tem enxergado o conceito de minoria ao 

longo de sua evolução, podemos passar à análise da situação das minorias na Crimeia 

anteriormente à anexação da Rússia, explicando o cenário em que esta ocorreu, à luz da 

proteção internacional das minorias. 

 

3.3 A CRIMEIA E SUAS MINORIAS 

 

A Península da Crimeia é uma região, conforme demonstrado nos capítulos 

precedentes, de composição humana mista, isto é, possuía
671

, diferentemente do resto da 
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Ucrânia, forte composição populacional russa, sendo sua maioria, seguida por ucranianos e 

em terceiro lugar o povo considerado nativo da região, os tártaros da Crimeia. 

Há ainda outros grupos humanos na Crimeia, porém, não será feito estudo 

aprofundado da situação destes grupos, sendo apenas citados, como os caraítas. 

 

3.3.1 O componente populacional russo 

 

Segundo o censo ucraniano
672

 de 2001, a população ucraniana total era de 

aproximadamente 48,5 milhões de habitantes
673

, destes aproximadamente, 37,5 milhões 

eram autodeclarados ucranianos, seguidos pelo segundo maior grupo, os russos, com 

apenas 8,3 milhões
674

 aproximadamente. 

Esta relação de predominância populacional, porém, é invertida com relação à 

República Autônoma da Crimeia, haja vista que esta região é majoritariamente ocupada 

por russos étnicos, desde sua conquista, ainda no século XVIII, depois de 

aproximadamente um século de tentativas, em 1783, quando finalmente foi absorvida pelo 

Império Russo
675

, constituindo 58,3% da população desta região, seguida de apenas 24,3% 

de ucranianos. 

 Ainda em 1991, quando do ocaso da União Soviética, a nova República ucraniana 

que surgia garante à região
676

 maior liberdade. A vida política e a vida cultural na Crimeia 

já era dominada pelos russos étnicos, que compunham mais de 67% da população da 

região, não havendo na península escolas com base no idioma ucraniano, e apenas poucos 

ucranianos usavam seu idioma na vida diária, ao passo que apenas a metade considerava o 
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idioma ucraniano como sua língua materna, o que demonstra a fragilidade, à época, da 

identidade ucraniana na Crimeia
677

. 

Neste ano de 1991
678

, duas votações foram feitas na Crimeia a primeira em janeiro, 

que, com maioria de 93% optou-se por se formar uma República Independente
679

 e outra, 

no final do ano, em dezembro, com relação à independência da Ucrânia. Esta última teve 

resultados interessantes, embora a independência também tenha sido vitoriosa na Crimeia, 

diferentemente da Ucrânia como um todo, que obteve apoio de 91% da população pela 

independência, na península o projeto independentista
680

 fora aprovado com escassos 54%, 

uma diferença gritante do resto do território ucraniano
681

. 

A evolução da população étnica russa na Crimeia, anterior à anexação da Rússia 

também merece destaque. Os números do censo de 2001 demonstram que a população 

étnica russa era de 58,3% do total da Crimeia, mostrando um decréscimo se comparado 

com o último censo do período soviético que indicava um domínio muito maior da etnia 

russa no local, somando um total de 65,6%
682

. 

Com relação aos direitos linguísticos desta população
683

, que como vimos, ao 

menos em nível regional é majoritária, a Constituição ucraniana garante, em seu artigo 10º, 

que o único idioma oficial do Estado é o ucraniano, ao passo que os idiomas minoritários 

têm garantidos o desenvolvimento, o uso e a proteção, sendo destacado no próprio texto 
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políticos, um deles, Yury Lujkov (Юрий Лу ков, em russo), ex-prefeito de Moscou, defendia que os 

cidadãos crimeanos nunca teriam perdido seu status de cidadãos soviéticos (especificamente da República 

Socialista Federativa Soviética da Rússia), podendo, portanto, ser intitulado com a cidadania russa, 

podendo-lhes ser garantidos passaportes russos (SAKWA, 2015, p. 102).   
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constitucional o russo. Todavia, deixa claro que o uso dos idiomas na Ucrânia, embora 

garantidos pela Constituição, deva ser determinado por lei
684

. 

Especificamente para a República Autônoma da Crimeia, a Constituição da 

República Autônoma da Crimeia, em seus artigos 10 a 14
685

, garante a aplicação, o 

desenvolvimento e a proteção (especificamente) dos idiomas russo e tártaro da Crimeia, 

além dos idiomas de outros grupos étnicos, garantindo a todos os cidadãos crimeanos o 

direito de serem educados em seu idioma nativo, em escolas tanto de nível nacional, 

quanto republicano e municipal, de educação infantil. 

Não obstante, o § 2º do artigo 10º reconhece que sendo o idioma russo falado pela 

maioria da população e aceito como idioma usado para comunicações interétnicas, deverá 

ser este o idioma usado em todas as esferas da língua pública, o que, embora não garanta 

cooficialidade jurídica, é uma forma de cooficialidade na prática, sobretudo quando 

analisados à luz dos artigos 11 e 12 do mesmo documento. 

Estes artigos garantem a confecção de documentos de identidade, certidões de 

nascimento, certidões de casamento, carteira de trabalho e outros documentos tanto no 

idioma ucraniano quanto no russo
686

 e também permitem que procedimentos legais, 

notariais e administrativos na República Autônoma da Crimeia possam, assim como 

assistência jurídica, serem executadas em ucraniano e, por solicitação de uma das partes no 

processo, em russo
687

. 

A proteção dos idiomas minoritários na Ucrânia também era garantida na Crimeia 

por outro importante instrumento, desta vez de âmbito regional europeu, a Carta Europeia 

das Línguas Regionais ou Minoritárias, de 1992, que, por seu conteúdo, garantia proteção 

extra às já existentes no plano interno ucraniano, que a este documento fez parte desde 

2005, criando inclusive um sistema de monitoramento com envios periódicos de 

relatórios
688

. 
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 E, neste caso, pelo artigo 11, também, quando solicitado pelo cidadão, em tártaro da Crimeia. 
687

 Diferentemente do caso relativo à documentação, este direito não é franqueado aos nativos da Crimeia 
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A Ucrânia ao ratificar o documento
689

 indicou o idioma russo e a ele são 

reconhecidas proteções garantidas nos artigos 7 a 14 da Carta
690

, como o reconhecimento 

como expressão da riqueza cultural da Ucrânia; o respeito à área geográfica do idioma; a 

necessidade de desenvolver ações para promovê-lo; a facilitação e incentivo do uso oral e 

escrito na vida pública; a manutenção e o desenvolvimento das relações entre os grupos 

deste idioma e os demais; a instituição de sistemas de ensino em todos os níveis 

apropriados, o estabelecimento de meios que permitam a aprendizagem aos não falantes; a 

promoção do estudo e pesquisa sobre o russo em universidades; a promoção de 

intercâmbios, a eliminação de restrições injustificadas para o uso do idioma.  

Também reconhecem o acesso à justiça e à administração e aos serviços públicos 

utilizando-se deste idioma (sem que com isso invalide documentos); o comprometimento 

com incentivo, bem como assegurar, a existência de estação de rádio e televisão em russo; 

a encorajar atividades culturais no idioma, além de excluir, opor-se ou proibir 

regulamentos que limitem a participação na vida econômica e social do país neste idioma. 

Antes da anexação da península crimeana pela Rússia, dois relatórios foram 

enviados pela Ucrânia ao Comitê de Especialistas criados pela Carta para monitorar a 

situação do país, o primeiro
691

 em 2007 e o segundo
692

 em 2012. 

Em ambos os documentos, a Ucrânia demonstra os trabalhos exercidos em seu 

território, inclusive com divisões por regiões, especificando a República Autônoma da 

Crimeia, com escolas do idioma minoritário e atividades culturais que fomentam o uso do 

idioma russo e de seu desenvolvimento naquele país. 

Os documentos, depois de analisados por especialistas, geraram recomendações do 

Comitê de Ministros do Conselho da Europa. Com relação ao primeiro relatório, de 2007, 

o Comitê recomenda
693

 que o Estado desenvolva sistema de consulta e cooperação com 

                                                                                                                                                    
alemão, o eslovaco, o ídiche, o grego, o húngaro, o idioma caraíta, o krimchak, o moldavo, o polonês, o 

romani, o romeno, e o ruteno. 
689
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representantes das minorias para reforçar acesso à educação em seus idiomas, reforçar o 

uso de idiomas minoritários nas administrações regionais pertinentes
694

, garantir quotas 

para programas de televisão e rádio, assim como dublagem e legendagem de filmes 

estrangeiros, em idiomas minoritários, entre outros, mas sem expressar nenhuma 

preocupação específica com o idioma russo
695

, o que nos leva a concluir, portanto, que não 

havia necessidade especial de atenção. 

Com relação ao segundo relatório, enviado em 2012, o Comitê respondeu à 

Ucrânia, já no ano de 2014, fazendo recomendações que se desenvolvessem e 

implementassem políticas públicas para o ensino dos idiomas minoritários em todos os 

níveis educacionais
696

, além de aumentar a oferta de programas de rádio e televisão nestes 

idiomas, promover a adoção dos nomes das localidades com o idioma oficial (ucraniano) e 

com os idiomas minoritários
697

, mais uma vez, sem demonstrar nenhuma preocupação com 

o desenvolvimento ou a promoção do idioma russo em nenhum território ucraniano
698

. 

 No final do ano de 2012, fora aprovada uma nova lei sobre política de idiomas na 

Ucrânia. Esta lei
699

 aumentaria a proteção dos idiomas minoritários, haja vista que permitia 

que, conforme o artigo 7º, §3º da Parte I
700

 da Lei
701

, em territórios onde a língua 
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minoritária fosse falada por pelo menos 10% da população, tal idioma pudesse ser usado 

de forma oficial (não apenas o russo, mas qualquer dos idiomas minoritários dentro do 

território ucraniano). 

Esta lei é importante, pois, no contexto de agitações que tomaram conta do 

território crimeano em 2014, houve ameaças de ação política contra sua existência
702

, o 

que fortaleceu o pleito daqueles que alegavam que o idioma russo, bem como os russos 

étnicos, corria perigo dentro do Estado ucraniano, advogando por sua separação da 

Ucrânia
703

. 

Todavia, esta situação de pressão por “ucranização” idiomática e risco ao idioma 

russo não pode ser considerada como séria a ponto de oferecer perigo à existência e à 

continuidade daquele idioma no país, conforme os relatórios dos especialistas do Conselho 

da Europa apontaram. 

Porém, é possível que, se desde a independência da Ucrânia, dado o grande 

contingente populacional russo do Estado, não apenas na Crimeia, como também em outras 

regiões como o Leste Ucraniano, houvesse o status de cooficialidade do russo ao lado do 

ucraniano para todo o Estado, ou seja, transformando a Ucrânia de jure em um Estado 

bilíngue, estas pressões separatistas poderiam haver sido diluídas, ou ao menos, neste 

aspecto linguístico, perderiam força, embora seja um exercício difícil de apontar. 

Destaca-se, como outro documento para a proteção de minorias ao qual a Ucrânia é 

signatária e pode ser usado para proteger os russos étnicos, bem como os tártaros da 

Crimeia, a já citada Convenção-Quadro para a Proteção das Minorias Nacionais, também 

do Conselho da Europa. Esta Convenção apresenta um mecanismo de monitoramento, 

similar ao da Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias, em que os Estados-

partes enviam seus relatórios, com posterior análise por especialistas europeus e, 

finalmente, o Comitê de Ministro emite uma resolução sobre a situação indicando 

possíveis mudanças para melhoria no tratamento de minorias dentro do Estado. 

O terceiro ciclo de monitoramento, o último anterior aos acontecimentos de 2014, 

finalizado com uma resolução adotada em dezembro de 2013, não indicava ameaças à 

minoria russa, inclusive apontando para a grande presença do idioma russo na mídia 

ucraniana, além de salientar que a lei sobre os princípios da política de idiomas do Estado, 

ao ser colocada em prática sem consultar representantes das comunidades minoritárias 
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acabaria por diminuir o uso de idiomas minoritários nas relações com autoridades locais. 

Isto acabaria beneficiando os falantes de idioma russo, já que as minorias numericamente 

menores requereriam apoio específico para promover seu uso em público
704

, portanto, não 

haveria até aquela data pressão sobre a minoria russa no Estado ucraniano. 

A situação dos russos étnicos mudaria após 2014, com a anexação da península à 

Rússia, a minoria étnico-linguística passa a compor o grupo majoritário do Estado, sendo 

os ucranianos (e de idioma ucraniano) a “nova” minoria local
705

. Esta maioria populacional 

é uma das possíveis razões motoras dos acontecimentos de 2014, quando da separação da 

Crimeia do resto da Ucrânia e, posteriormente, plebiscito pela anexação da Península à 

Rússia. 

A partir desta anexação, que fora defendida pela Rússia como uma proteção de seus 

nacionais e o direito deles à autodeterminação baseado na independência do Kosovo
706

, 

houve nova pesquisa censitária, indicando grandes alterações populacionais no território 

crimeano. 

Este censo populacional russo realizado pouco depois da anexação, ainda em 2014, 

indica que a população da Crimeia (sem considerar Sebastopol) era constituída por 65% de 

russos
707

, demonstrando um aumento considerável à luz do último indicador, de 2001, 

58,3%, já deixando de ser um grupo minoritário, haja vista que corresponde à principal 

etnia da Federação Russa. 

 

3.3.2 O componente populacional ucraniano 

 

Brevemente, haja vista que ao explicar a situação do componente populacional 

russo, em grande medida, já foi explicada a relação dos dois principais grupos humanos da 
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Crimeia, é válido demonstrar a situação dos ucranianos agora, em nova realidade, isto é, 

sob a soberania (ainda que contestada sua legalidade
708

) russa na Península da Crimeia. 

O já citado levantamento russo sobre a população ucraniana na Crimeia, 

desconsiderando Sebastopol, indica que a participação dos ucranianos na sociedade 

crimeana diminuiu: de 24,3% em 2001, passou a compor apenas 16% pelo estudo realizado 

em 2014
709

.  

Não obstante, a Constituição da Federação Russa, em seu artigo 68, garante um 

único idioma oficial
710

, o russo, porém, seu §2º garante que as repúblicas componentes da 

Federação possam estabelecer o uso dos idiomas locais em razão de igualdade com o russo 

em seu território. Por sua vez, o §3º garante a todos na Rússia a garantia de preservar e 

criar condições para o estudo e desenvolvimento de seus idiomas nativos
711

. 

O artigo 68 da Constituição da Federação Russa nos remete, portanto, à 

Constituição da República da Crimeia
712

, aprovada pouco após a anexação, em abril de 

2014. Em seu artigo 10º, a República da Crimeia dispõe que o território é oficialmente 

trilíngue, sendo oficiais o russo, o ucraniano e o tártaro da Crimeia, dentro do princípio da 

diversidade cultural, reconhecendo e garantindo o desenvolvimento igual e o 

enriquecimento mútuo
713

, o que ao menos oficialmente, pode ser considerado como uma 

evolução em termos de proteção idiomática na região, com cuidado especial às duas 

minorias mais numerosas do território em questão. 

 Embora esta medida, aparentemente, seja um avanço, é necessário pontuar que a 

Federação Russa não assinou, nem ratificou a Carta Europeia das Línguas Regionais ou 

Minoritárias
714

, o que diminui os instrumentos normativos internacionais regionais para 

proteger os idiomas minoritários dentro daquele Estado. 
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Assim, aquelas populações, sobretudo a de tártaros da Crimeia, têm seus idiomas 

sob risco, haja vista que não há mais relatórios da situação, nem análises de especialistas 

internacionais, sob este aspecto, porém, a Federação Russa é parte da Convenção-Quadro 

para a Proteção das Minorias Nacionais, o que garante um contínuo monitoramento das 

minorias, ainda que não centrado apenas na ótica idiomática. Outrossim, as minorias na 

Federação Russa continuam sob a tutela dos mecanismos internacionais aos quais este 

Estado é parte tanto no sistema regional europeu, quanto no sistema universal da 

Organização das Nações Unidas. 

Após os acontecimentos de 2014, iniciou-se novo ciclo de monitoramento em toda 

Federação Russa, o que recentemente chegou a um final com a resolução definitiva do 

Comitê de Ministros do Conselho da Europa, cujas recomendações dos especialistas 

europeus assinalam limites à liberdade de expressão a minorias
715

 com relação a críticas à 

política russa na Crimeia
716

. 

Os especialistas também chamam a atenção para os discursos nacionalistas pró-

Rússia na mídia, bem como chamam para a mobilização da sociedade russa, no geral, 

contra a Ucrânia, o que potencialmente podem colocar em risco a minoria ucraniana 

naquele país, ou mesmo outros grupos minoritários, com pautas próprias, que não estejam 

alinhados com a maioria russa. Também é de destaque na preocupação dos especialistas 

outras ameaças às liberdades de expressão da minoria ucraniana, assim como as ameaças 

ao desenvolvimento de sua cultura dentro do Estado russo, a partir das consequências do 

conflito no Leste da Ucrânia e com a anexação da Crimeia como novo estado dentro da 

Federação Russa
717

. 

A resolução final, fechando o quarto ciclo de monitoramento, adotada em dezembro 

de 2020, embora faça recomendações de melhorias nas condições das minorias em geral, 

não cita nem a Crimeia, nem os ucranianos na Rússia como alvo de preocupações e 

melhorias específicas. São trazidas especificações a outros grupos e territórios, sendo 

citados nominalmente apenas os Roma e a região do Cáucaso Norte
718

, tendo sido silente 

                                                                                                                                                    
corso, o occitano, entre outros, tampouco é signatária deste importante documento para a proteção das 
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com relação aos acontecimentos tanto com os tártaros da Crimeia quanto com os 

ucranianos dentro da Federação Russa 

Com a avaliação dos componentes populacionais russo e ucraniano, podemos 

passar aos tártaros da Crimeia, que diferem um pouco dos demais, por não se considerarem 

uma minoria, mas um povo indígena. Esta diferença de denominação, embora à primeira 

vista possa parecer simples, acarreta consequências jurídicas, como se verá a seguir. 

 

3.3.3 O componente populacional tártaro e o conceito de povo indígena 

 

Os tártaros da Crimeia compõem uma das populações autóctones mais antigas na 

península
719

, sendo os descendentes dos povos de origem turca presentes (como os Nogai e 

os Tat) que passaram a conviver com eslavos em seu território de forma habitual, a partir 

da conquista da Crimeia pelo Império Russo, em 1783
720

. 

Desde a conquista, este grupo passou por perdas territoriais que os obrigaram a 

imigrar. Com o Tratado de Jassy em que o Império Otomano finalmente reconhece o 

domínio eslavo sobre o território crimeano, em 1792, inicia-se este processo de 

deslocamento populacional, rumo a terras otomanas, haja vista que os tártaros eram 

muçulmanos e os novos senhores daquelas terras, cristãos. 

Estima-se que, de uma população de aproximadamente 300 mil habitantes, 1/3 teria 

se deslocado para o Império Otomano, fugindo do domínio russo
721

, uma vez que o 

território, passara de Dar al-Islam (“terra” do Islã) para Dar al-Harb (“terra” da guerra) e 

portanto, para a escola Hanafi dos sunitas, à qual os tártaros da Crimeia estavam 

subscritos. 

Uma vez conquistado o território por cristãos, a lei islâmica (sharia) perdia sua 

autoridade local, sendo obrigação dos fiéis abandonar a terra e emigrar para territórios que 

permanecessem Dar al-Islam. Este fato, além de explicar a mudança de possivelmente um 

terço da população tártara crimeana, também explica a forte ligação deste povo com o islã, 
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como uma característica de sua formação, todavia, isto não impediu que parcela 

considerável permanecesse no território ocupado
722

. 

Durante o século XIX, houve manifestações de militares imperiais russos 

favoráveis à expulsão de contingentes muçulmanos das terras russas, além de constantes 

refregas entre maometanos e ortodoxos, sobretudo com os cossacos. Um dos principais 

momentos de pressão sobre os tártaros da Crimeia foi durante a Guerra da Crimeia (1853-

1856), quando houve grande desconfiança com relação à fidelidade dos tártaros ao Império 

russo, frente aos exércitos europeus aliados. 

Com o fim da guerra, pelo menos 20 mil tártaros foram evacuados com os aliados 

e, posteriormente, na década de 1860, após os conflitos entre tropas russas e muçulmanas 

na região do Daguestão
723

, com a conquista e a expulsão de muçulmanos do Cáucaso, 

rumores chegaram à Crimeia e levaram os tártaros a, com medo de represálias, vender seus 

pertences e migrar, no fenômeno chamado de Buyuk Goc (a grande migração)
724

 para o 

Império Otomano
725

. 

A situação da população tártara na Crimeia só se alteraria no início do século XX, 

com a formação do nacionalismo tártaro da Crimeia e a fundação do grupo Genc Tatarlari 

(Jovens Tártaros), embora permanecessem sob domínio do império Russo, recuperando 

símbolos e ícones representativos do povo, formando a bandeira azul com o Tarak Tangha 

(um emblema usado com diversas variações para outros clãs ou povos de origem turca), 

além de tecer ideias formadoras de sua nação
726

. 

Este sentimento seria o norte dos tártaros da Crimeia até a criação da República 

Soviética Socialista da Crimeia quando viram seu projeto de território autônomo étnico 

derrotado para esta república multi-étnica, com composição tártara crimeana de 25% da 

população
727

. 

A situação tártara durante o período soviético endureceria muito, inicialmente com 

as coletivizações de terras que fizeram, ainda na década de 1930, milhares de famílias 

serem deportadas para a Sibéria, mas, sobretudo em 1944, durante a Segunda Guerra 
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Mundial, com a grande deportação para a Ásia Central, também conhecida como 

Surgun
728

, colocada em prática por Stálin. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, como já narrado, parte da população tártara 

fora mobilizada para o Exército Vermelho, quase 10% da população total, ao passo que 

outros, permanecendo na Crimeia durante a ocupação nazista acabaram sendo cooptados. 

Mesmo tendo participado do esforço contra o invasor, em 1944, Stálin considerou-os 

traidores da União Soviética, do povo soviético, deportando os quase 200 mil tártaros da 

Crimeia via decreto datado de 11 de maio de 1944, para outras regiões da União Soviética, 

sendo permitido a cada família levar consigo apenas 500 quilos de propriedade pessoal, em 

um processo iniciado no dia 18 do mesmo mês, chamado pelos tártaros de Kara Gun (Dia 

Sombrio)
729

, por grandes perdas humanas
730

. 

Embora oficialmente a deportação esteja ligada a uma punição, relacionada à 

desconfiança que Stálin teria pelos tártaros por serem traidores do povo soviético, há 

indícios que esta decisão tenha sido tomada em virtude do desejo de Stálin de invadir e 

tomar territórios junto à Turquia. Assim, os tártaros da Crimeia, localizados na região do 

principal bastião naval soviético no Mar Negro, poderia ser um empecilho
731

. 

Com a remoção do componente étnico tártaro, há um vazio populacional que 

precisa ser preenchido pelo governo soviético, que inicia uma política de assentamento de 

eslavos
732

 para suprir a falta de mão de obra no local. Estima-se que 90% da população 

eslava da Crimeia atual tenha se instalado originalmente neste território após os expurgos 

de Stálin de 1944
733

, configurando a “eslavização” da Crimeia com a retirada do 

componente muçulmano. 

O movimento para retorno à terra natal dominou a pauta tártara do final da década 

de 1950 até o fim da União Soviética, criando um comitê de representantes que 

pressionavam para discutir a questão no Kremlin, o que resultou, finalmente, em setembro 

de 1967, via decreto do Supremo Soviete da URSS aprovando a absolvição dos tártaros da 

Crimeia das acusações de traição ao povo soviético durante a Segunda Guerra Mundial, o 
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que lhes garantiria maiores direitos
734

. O mesmo decreto, porém, reconhecia que os tártaros 

haviam se estabelecido no Uzbequistão, onde possuíam os mesmos direitos de outros 

cidadãos soviéticos, o que impediria os pleitos de retorno à Península, sendo considerados 

como uma subseção dos tártaros do Volga, outro grupo de origem turca
735

. 

Tentativas de retorno à Crimeia continuaram a ocorrer ao longo dos anos, como 

entre o ano do decreto e 1968, com mais de 10 mil tártaros da Crimeia deixando o 

Uzbequistão e tentando se fixar na península crimeana
736

, mas, apenas em 1989, já no 

momento de mudanças da União Soviética, com a perestroika e a glasnost, conseguiu 

surgir um grupo nacionalista organizado, a Organização do Movimento Nacional Tártaro 

da Crimeia (OMNTC), que elegeu Mustafá Dzhemilev
737

 “Kirimoglu” 
738

, importante 

ativista pelos direitos humanos dos tártaros da Crimeia como seu presidente
739

. 

No mesmo ano, em Novembro, o Supremo Soviete lançou novo decreto 

reconhecendo o direito dos tártaros da Crimeia a retornar à sua terra natal
740

, o que fez o 

contingente populacional tártaro saltar de aproximadamente 20 mil, em 1989, para 135 mil 

em 1991, na Crimeia
741

. 

Neste mesmo ano, a Ucrânia estabelece a Crimeia como uma República Autônoma 

e os tártaros da Crimeia reestabelecem seu órgão representativo para trabalhar suas 

demandas políticas, o Mejlis
742

. 

A situação dos tártaros da Crimeia, tanto política quanto demográfica, foi 

melhorando com o passar dos anos pós-URSS, dentro de uma Ucrânia independente
743

, 

chegando ao ponto que o número de tártaros da Crimeia na península ultrapassou os 

números existentes anteriormente à Grande Migração de 1860, além de seus direitos de 

cidadania garantidos no Parlamento ucraniano, inclusive elegendo representantes. Estas 
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melhorias na situação vivida pelos tártaros, porém, não vieram sem conflitos com as 

demais etnias
744

, o Mejlis tártaro já sofreu ataques, teve seus documentos confiscados, bem 

como os tártaros perderam assentos no Parlamento Crimeano, ainda que compusessem 

aproximadamente 11% da população
745

. 

Voltando ao ano de 1991, a Ucrânia reconheceu os tártaros da Crimeia como um 

povo indígena da Península da Crimeia
746

, o que pode gerar uma confusão terminológica à 

luz do Direito Internacional, haja vista que há diferenças entre a proteção dos povos 

indígenas e a proteção de minorias. 

O principal documento internacional a definir o conceito de povo indígena foi 

elaborado, de forma parecida com o conhecido relatório Capotorti, pelo, também, relator 

especial da Subcomissão para a Prevenção da Discriminação e Proteção das Minorias, 

dentro da Comissão de Direitos Humanos, José Martínez Cobo, em 1986. 

Martínez Cobo, em seu extenso trabalho, procura definir o conceito de indígena. 

Para tanto, recorre a algumas características
747

 que podem ajudar na definição, como 

aspectos ancestrais, aspectos culturais, religião, viver sob um sistema tribal, idioma, 

consciência grupal, entre outros.  

O capítulo XXI
748

, referente às conclusões deste extenso trabalho, traz, em seu 

§379 o conceito de comunidades, povos e nações indígenas, como sendo um grupo com 

uma história contínua com sociedades pré-invasão e pré-coloniais
749

 que se desenvolveram 

em seus territórios, além de considerarem-se distintos de outros setores das sociedades que 

prevalecem atualmente naqueles territórios ou em partes. 

Estes grupos formam, assim como as minorias, setores não dominantes da 

sociedade e estão determinados a preservar, transmitir a futuras gerações, seu território 

ancestral e sua identidade étnica, como base de sua existência continuada no território, de 

acordo com seus padrões culturais, seus sistemas legais e suas instituições sociais, além do 

pertencimento ao grupo, que requer duplo critério de identificação, correspondendo tanto à 
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identificação pessoal como indígena e do reconhecimento grupal em relação ao 

pertencimento de determinado indivíduo à comunidade (§381). Estes meios preservam a 

soberania e o poder decisório das comunidades para estabelecer quem são seus membros, 

sem interferência externa, garantindo a possibilidade que será fortalecida com a 

autoindentificação, traço importante para a caracterização como povo indígena. 

Posteriormente, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 1989, 

adotou
750

 a Convenção nº169 “Sobre povos indígenas e tribais” 
751

, cujo artigo 1º define 

povos indígenas como povos de países independentes descendentes de populações que já 

existiam naquele país ou região no momento da conquista, colonização ou do 

estabelecimento de suas fronteiras atuais, mantendo instituições sociais, culturais, 

econômicas e políticas (em parte ou todas elas), além de considerar a autoidentificação 

como critério fundamental para a definição do grupo como indígena. 

Este documento, além de cristalizar, em grande medida o que Martínez Cobo já 

havia definido com relação a povos indígenas, garante direitos laborais específicos a estes 

povos e a povos tribais, porém, nem a Federação Russa, nem a Ucrânia ratificaram esta 

Convenção
752

, portanto, não é aplicável a estes países. 

Não obstante, mais recentemente, em 2007, a Assembleia Geral da ONU aprovou a 

Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas
753

, com 144 votos a favor, 4 contrários e 11 

abstenções
754

. Este documento estabelece um quadro mínimo de padrões de sobrevivência, 

dignidade e bem-estar dos povos indígenas, baseados nos direitos fundamentais que são 

aplicáveis a esta população enquanto indivíduos e enquanto povos, advindos da Declaração 

Universal de Direitos Humanos, Carta da ONU e do Direito Internacional dos direitos 

humanos (art.1º). 

Pode-se depreender do estudo de Martinez Cobo somado à Declaração dos Direitos 

dos Povos Indígenas que, diferentemente da proteção às minorias, a proteção aos povos 

indígenas, além das características culturais, há uma clara conexão territorial com o local 
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(que surge em período anterior à formação da sociedade que agora compartilha o território, 

anterior à própria criação do Estado
755

). Além de, em maior destaque, segundo o artigo 3º 

da Declaração é a capacidade de se autodeterminar
756

, ainda que de forma limitada 

(garantido pelo artigo 4º do mesmo documento) ao exercício do direito de autonomia ou 

autogoverno em matérias relativas a seus assuntos internos e locais, o que diferencia das 

minorias, a quem não é garantido o direito a nenhum tipo de autodeterminação, nem 

interna e nem externa
757

. 

Com a anexação da Península da Crimeia pela Federação Russa, Putin teria 

garantido a Kirimoglu direitos linguísticos aos tártaros da Crimeia se estes reconhecessem 

a anexação. Todavia, as autoridades crimeanas pró-Rússia não reconheceram o Parlamento 

dos tártaros da Crimeia, o Mejlis, situação que endureceu sua qualidade de vida, forçando-

os, em bom número, a, mais uma vez na história, migrar, desta vez para a Ucrânia 

continental
758

. 

Os tártaros da Crimeia, antes da anexação, pelo censo de 2001 da Ucrânia, eram 

pouco mais de 243 mil habitantes, aproximadamente 12% do total da população da 

Crimeia
759

, conforme mencionado. 

Ainda que não tivessem seu idioma elevado à categoria de idioma oficial pelo 

Estado ucraniano, a Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias forneciam-lhes 

diversas proteções quanto à manutenção do idioma, o que permite a manutenção de sua 

cultura. Pouco após a anexação, a Federação Russa realizou novo censo, ainda no ano de 

2014, que indicou que a população de tártaros da Crimeia seria de pouco mais de 245 mil 

habitantes, compondo aproximadamente 13% da população
760

. 

Ainda que pela Constituição da Federação Russa, em seu artigo 68, e pela 

Constituição da nova República da Crimeia, em seu artigo 10º, haja garantias à península 

crimeana do trilinguismo, isto é, tanto o idioma russo, quanto o ucraniano e o tártaro da 
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Crimeia serem idiomas oficiais daquela república, a Federação Russa não é signatária da 

Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias, nem da Convenção 169 da OIT e se 

absteve na aprovação da resolução que criou a Declaração dos Direitos dos Povos 

Indígenas e Tribais. Não há, portanto, proteção específica para os tártaros da Crimeia além 

dos documentos internacionais de direitos humanos tanto em nível regional quanto 

universal. 

Como já desenvolvido, estes documentos não dão reconhecimento coletivo à 

entidade tártara da Crimeia enquanto grupo, além de haver contínuas denúncias de 

perseguições a este povo, sob acusação de extremismo, com negativas de trabalho, uso de 

seu idioma nativo ou mesmo da manifestação de jornais tártaros
761

, o que levou o 

Parlamento Europeu a protestar pelo funcionamento do Mejlis, pela manutenção da 

proteção do idioma e da população tártara da Crimeia, em 2016
762

. 

Em nível universal, o mais recente relatório do Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Direitos Humanos sobre a situação específica da Crimeia sob ocupação 

russa, de 2018 aponta para preocupações acerca do tratamento dado aos tártaros, sujeitos 

de forma desproporcional a inspeções policiais a suas casas, a seus negócios, ou a seus 

locais de encontros comunitários, com constantes aprisionamentos
763

, sendo também de 

preocupação da Alta Comissária da Organização para Segurança e Cooperação da Europa, 

Astrid Thors, a situação dos direitos humanos das minorias tártaras e ucranianas na 

Península ocupada
764

.  

A Organização da Cooperação Islâmica também manifestou preocupação com 

relação aos tártaros da Crimeia muçulmanos com relação às suas liberdades religiosas e 

garantias de direitos a este grupo
765

, haja vista que organizações muçulmanas, que 
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funcionaram na Ucrânia durante décadas, foram banidas após a anexação
766

, deixando de 

exercer suas funções naquele território. 

Não obstante, com a anexação russa da Península, a Ucrânia se manifestou de 

forma a se aproximar dos tártaros da Crimeia reconhecendo-os de forma oficial como povo 

indígena da Crimeia, em março de 2014
767

 e assinando a Declaração dos Direitos dos 

Povos Indígenas e Tribais, a qual havia se abstido em 2007, além de reconhecer a 

deportação em massa ocorrida em 1944 a mando de Stálin como genocídio
768

, declarando o 

dia 18 de maio como Dia da Memória, em honra das vítimas tártaras da Crimeia
769

, 

demonstrando assim uma mudança bastante significativa na forma de tratar esta população 

autóctone. 

 

3.4 BALANÇO DA SITUAÇÃO DAS MINORIAS E ALTERNATIVAS PARA 

EFETUAR SUA PROTEÇÃO 

 

Um dos fatores sugeridos pelas autoridades russas para a anexação da Crimeia fora 

a proteção da população russa no Estado ucraniano
770

. Sem adentrar na esfera do quantum 

de veracidade que há nesta afirmação e apenas focando na situação das populações 

minoritárias, passaremos à análise da situação relacionando os três principais grupos 

étnicos antes e depois dos eventos de 2014. 

A Ucrânia, embora sua constituição garanta apenas o ucraniano como idioma 

oficial, protegia, por meio da constituição da República Autônoma da Crimeia, 

especificamente os idiomas tártaro da Crimeia e russo no território crimeano, promovendo 

seu desenvolvimento e a educação das minorias em seus idiomas maternos. Não obstante, 

por ser parte da Carta Europeia das Línguas Regionais e Minoritárias, garantia proteção e, 
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ainda mais importante, um sistema de monitoramento em âmbito regional, com 

transparência e com o trabalho e análise de especialistas sobre o tema, o que permitia 

maior segurança na proteção dos idiomas elencados. 

Em 2012, a Ucrânia enviou o último relatório da situação de idiomas minoritários 

em seu território
771

, cuja recomendação ministerial e de especialistas da Carta Europeia 

não apontaram riscos nem ao idioma russo, nem ao idioma tártaro da Crimeia
772

, 

recomendando apenas ampliação da difusão de programas de rádio e televisão nos idiomas 

minoritários, bem como sinais bilíngues e expansão do acesso à educação
773

. 

Não obstante, no mesmo ano a Ucrânia também aprovou a lei Sobre os princípios 

da política de idiomas do Estado, garantindo ganhos ao idioma russo na região, podendo 

ser alçado a idioma oficial da República Autônoma da Crimeia. 

Mesmo com as ameaças, durante os acontecimentos de 2014 que antecederam o 

plebiscito e a anexação, de revogar a lei, caso isso ocorresse, perfazendo um retrocesso, na 

prática a constituição da República Autônoma da Crimeia já garantia acesso às esferas 

judiciais e administrativas e praticamente toda a vida pública ao idioma russo tal qual fosse 

um idioma oficial. 

Assim, não haveria ameaça de diminuição da proteção do idioma, nem restrição ao 

ensino ou fomento naquele território e, ainda que houvesse, com a manutenção da 

permanência na Carta Europeia de Línguas Regionais e Minoritárias haveria instrumentos 

possíveis de demonstrar mudanças e riscos àquela minoria idiomática, com recomendações 

para mudanças, através de seu sistema de monitoramento. 

Infelizmente, após a anexação, estas garantias internacionais não podem ser 

aplicadas à outra parte. A minoria ucraniana agora na Crimeia, embora tenha seu idioma 

reconhecido, assim como o tártaro da Crimeia, como um dos idiomas oficiais da República 

da Crimeia, dentro da Federação Russa, ao lado do idioma russo, não é amparada pelo 

instrumento regional de proteção a minorias linguísticas, haja vista que este país não é 

signatário do documento, não havendo portanto sistema periódico de monitoramento 

específico para a análise da situação dos idiomas minoritários, com o trabalho de 

especialistas. 

Já com relação aos tártaros da Crimeia, embora houvesse a proteção ao seu idioma, 

a Ucrânia não havia assinado a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, aprovada por 
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massiva maioria pela Assembleia Geral da ONU. Mesmo sem ser signatária, caso a 

Ucrânia tomasse decisões que colocassem os direitos humanos dos povos indígenas 

(conforme os tártaros da Crimeia se reconhecessem) em risco, poderia ser o caso do 

reconhecimento do que o professor René-Jean Dupuy chama de coutume sauvage
774

, isto é, 

o costume
775

 que surge mais rapidamente do que os decorrentes de um ato reiterado no 

tempo e espaço, devido à raiz se encontrar na vontade dos sujeitos de direito
776

. 

Neste diapasão, ao analisar que o documento teve 144 votos favoráveis, contra 

apenas quatro contra e onze abstenções, pode-se depreender, que o documento cristaliza o 

que a comunidade internacional entende como sendo o direito, isto é, como sendo 

juridicamente exigível e aplicável, estabelecendo normas de condutas para os Estados, 

formas e meios de agir, mesmo que por um documento que, em si, não tenha força 

vinculante
777

. A exigibilidade não seria da natureza do documento, mas da cristalização das 

normas contidas nele, que são entendidas pelos Estados como obrigatórias. 

De forma próxima, a Corte Internacional de Justiça, ao julgar o caso da Plataforma 

Continental do Mar do Norte, em 1969, reconheceu a importância das convenções 

multilaterais não ratificadas como fonte de direito costumeiro
778

. Não é o caso, haja vista 

que a Declaração, oriunda de uma resolução da Assembleia Geral da ONU não tem o 

mesmo valor jurídico que um tratado, porém, em ambos os casos, há a expressão da 

vontade dos sujeitos internacionais, no caso, dos Estados, podendo então ser interpretado 

como um costume, nas palavras de Dupuy, selvagem, o que exigiria determinadas condutas 

dos sujeitos. 

Ainda assim, após a anexação, a Ucrânia optou por assinar a Declaração dos 

Direitos dos Povos Indígenas, passando a apoiar os direitos cristalizados naquele 
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documento e a se aproximar dos tártaros da Crimeia, recebendo muitos habitantes deste 

povo em sua porção peninsular. 

Finalmente, embora a questão maior seja com relação ao domínio idiomático e à 

existência dos tártaros da Crimeia enquanto minoria, é necessário destacar a proteção em 

matéria de fé ou confissão, uma vez que os eslavos são majoritariamente cristãos 

ortodoxos, enquanto os tártaros da Crimeia, majoritariamente, muçulmanos. Nem a 

Federação Russa, nem a Ucrânia são Estados com religião oficial, sendo seculares, 

portanto. 

A Federação Russa, pelo artigo 14 de sua Constituição779 garante a secularidade de 

seu Estado, enquanto os artigos 19 e 28 garantem a liberdade de confissão no território 

russo, além de igualdade entre as diferentes religiões e credos e seus membros. Já o artigo 

29, garante não somente a já citada proteção com relação a manifestações de supremacia 

idiomática em seu território, como também protege seus cidadãos, garantindo, ao menos 

teoricamente, em sua Carta a liberdade de expressão, sendo banida qualquer manifestação 

ou propaganda de supremacia religiosa. 

Já na Ucrânia, sua Constituição780 reconhece o interesse do Estado em garantir a 

igualdade religiosa em seus artigos 11 e 24, enquanto o artigo 35, do mesmo instrumento 

legal, reconhece tanto a dissociação entre o Estado e as religiões, quanto também garante 

proteção às liberdades individuais em matéria de culto. 

Ambos Estados, por sua vez, fazem parte do Conselho da Europa e são signatárias 

da Convenção Europeia sobre Direitos Humanos781, que, em seu artigo 9º reconhece a 

liberdade religiosa e pelo artigo 14º veda qualquer tipo de discriminação de base religiosa. 

Outrossim, a ratificação deste documento por estes países garante que, pelo artigo 

19º da Convenção, caso haja violação dos direitos cristalizados em seu texto, os Estados 

possam ser responsabilizados na Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH), assim, há 

tanto a dimensão interna de proteção, isto é, constitucional, quanto a dimensão 

internacional regional, pelo Conselho da Europa. 

Finalmente, é importante destacar que, logo após os acontecimentos de março de 

2014, o Comitê Consultivo sobre a Convenção-Quadro para a proteção de minorias 

nacionais do Conselho da Europa ofereceu um relatório ad hoc sobre a situação das 

                                                 
779

 RÚSSIA. The Constitution of The Russian Federation. Disponível em: 

http://www.constitution.ru/en/10003000-01.htm. Acesso em: 21 jun. 2020. 
780

 UCRÂNIA. Constitution of Ukraine. Disponível em: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ukr127467E.pdf. 

Acesso em: 22 de jun. de 2020. 
781

 COUNCIL OF EUROPE. European Convention on Human Rights. Disponível em 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf. Acesso em: 28 jun. 2020. 



152 

 

minorias na Ucrânia, em que se apontavam preocupações especiais às condições dos 

tártaros da Crimeia, que teriam sofrido diversas formas de agressões em razão da 

resistência aberta aos acontecimentos e ao boicote ao plebiscito organizado na Península. 

Com isso, tiveram que ser deslocadas, aproximadamente cinco mil pessoas, para a Ucrânia 

continental, enquanto o medo de deportação em massa, como as ocorridas no passado, 

continua a permear a população
782

. 

O Comitê Consultivo conclui o documento ressaltando a necessidade de 

monitoramento da situação na Crimeia, com particular referência às minorias ucranianas e 

tártaras da Crimeia com relação à sua segurança e à garantia de seus direitos, urgindo as 

autoridades a tomarem medidas que foquem as minorias, sobretudo com relação à 

legislação sobre idiomas, para que não sejam prejudicadas pelos acontecimentos 

políticos
783

. 

Já com relação à Federação Russa, conforme já salientado, aguardava-se a 

conclusão do quarto ciclo de monitoramento, com a resolução do Comitê de Ministros do 

Conselho da Europa para que se tivesse uma visão sobre a situação das minorias dentro 

daquele Estado, sobretudo dentro da recém-anexada Península da Crimeia, porém, a 

resolução adotada pelo Comitê de Ministros foi silente com relação aos tártaros da 

Crimeia, aos ucranianos e à própria Península, não sendo citados nominalmente.  
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4 AGRESSÃO À UCRÂNIA: A ANEXAÇÃO DA CRIMEIA 

 

Nos capítulos precedentes procuramos demonstrar a formação populacional da 

Península da Crimeia e a criação do Estado ucraniano como um caldeirão cultural e étnico, 

que deu ensejo ao apelo de proteção à minoria russa na região. A situação das minorias na 

Ucrânia como um todo, conforme os documentos internacionais e os relatórios de 

monitoramento periódico, não se demonstrava em estado periclitante, portanto não se 

justificariam as alterações de base política e territorial sofridas na região. Para melhor 

compreensão, passando agora diretamente aos eventos relacionados à crise de 2014, 

devemos dividir os acontecimentos em três pontos jurídicos. 

Naquele ano, houve uma declaração unilateral baseada no direito da 

autodeterminação dos crimeanos para decidir se desejavam, ou não, permanecer como 

parte do Estado ucraniano. Com esta declaração, formalizou-se o processo de secessão da 

Península da Crimeia do restante da Ucrânia e, houve a chamada a um plebiscito para, 

posteriormente, culminar com a anexação da Crimeia ao território da Federação Russa. 

Todo este processo foi permeado pela presença constante de personagens 

alcunhados como “little green men”
784

 em razão de seu uniforme verde e de não haver 

identificação de quem fossem, embora haja manifestações que indicam que se tratariam de 

militares russos descaracterizados
785

, que sitiaram os principais edifícios públicos da 

região, como o aeroporto de Simferopol, ainda no final do mês de fevereiro
786

. 

Esta ação de tropas, com identidade discutível, pode ser interpretada como um ato 

de agressão da Rússia com relação à Ucrânia, portanto, passaremos neste capítulo a 

investigar o conceito da agressão, desde suas raízes históricas até sua aplicação no caso 

concreto e, nos seguintes capítulos, investigaremos os demais institutos jurídicos 

relacionados, quais sejam autodeterminação e secessão. 

A conceituação da agressão evoluiu a partir dos conceitos de conflito armado, ou 

guerra, isto é um conceito jurídico-político
787

 que pode ser definido como uma luta durante 

determinado tempo entre forças armadas de dois ou mais Estados, tendo por direção dos 
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acontecimentos, seus governos
788

. Todavia, este conceito não é encontrado, no Direito 

Internacional, em nenhum documento vinculante, em nenhum tratado multilateral
789

, 

carecendo sempre recorrer aos doutrinadores ou aos clássicos militares estudiosos da 

guerra, como Carl von Clausewitz.  

Este militar prussiano definia a guerra como um duelo em grande escala, podendo 

ser melhor entendida como um par de lutadores, cada um tentando, através da força física, 

compelir o outro a fazer sua vontade, com objetivo imediato de acabar com a resistência do 

adversário. 

A guerra pode ser entendida, então, como um ato de força para obrigar um inimigo 

a fazer a vontade do outro, limitada pelo Direito Internacional e seus costumes, mas com o 

objetivo de tornar o inimigo impotente. Para tanto, aplica-se o máximo do uso da força, 

com o objetivo de desarmar o inimigo, ainda que o resultado nunca seja final, haja vista 

que o derrotado sempre considera a conclusão como um mal transitório, cujo remédio 

poderá ser encontrado em condições políticas de algum momento futuro
790

. 

Outro militar que também teorizou sobre a guerra foi Napoleão Bonaparte. Para o 

corso, a guerra não implicaria em uma irrupção cega de violência, e sim fazer os 

adversários aceitarem certas regras, proveitosas para ambos os lados. 

A obtenção da paz não implicaria em não se poder fazer mais a guerra, a paz seria 

uma diagonal entre duas forças, uma capitulação entre duas forças que lutam e, uma vez 

que uma destas forças é aniquilada, não é possível haver paz. Napoleão mantém um código 

de honra na guerra característico das guerras europeias desde o fim do século XVII, 

considerando os militares como pertencentes a uma mesma família, com os mesmos 

valores e a mesma ética
791

. 

Por outro lado, para a doutrina do Direito Internacional, além da definição já 

colocada, talvez a mais conhecida seja a do teórico alemão Lassa Oppenheim, da segunda 

metade do século XIX, início do XX. Para este autor clássico,  a guerra seria a contenção 

entre dois ou mais Estados por meio de suas forças armadas com o objetivo de 

sobrepujarem-se e impor as condições de paz aprazíveis ao vencedor. Finalmente, 
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Oppenheim admite também que a guerra é um fato reconhecido e regulado em seus 

diversos aspectos porém, não é legalizado pelo Direito Internacional
792

. 

Com estas definições de teóricos da guerra e doutrinadores de Direito Internacional, 

matéria cujo objetivo pode ser entendido como o direito que tem por escopo primevo a 

substituição da guerra por um sistema pacífico de coexistência e cooperação entre Estados, 

com base em normas de conduta, instituições e procedimentos
793

. 

Podemos passar à evolução do conceito de guerra ao longo da história, explorando 

como o Direito Internacional, em seus primórdios, definia a guerra, passando pela sua 

legalidade até chegar à sua proscrição e à definição da agressão, em meados do século XX. 

Ao fazermos a análise, procuramos mostrar que a guerra não consiste apenas na efetiva 

luta armada, mas também na disposição em recorrer a ela, sempre quando não há garantias 

em sentido contrário
794

. 

 

4.1 O EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE GUERRA ATÉ O SÉCULO XIX 

 

A história da humanidade está eivada de conflitos armados que, aos olhos 

modernos poderiam ser classificados como guerras, embora nunca de forma estanque, 

sempre mutável, alterando o entendimento de seu conceito conforme fatores religiosos, 

tecnológicos, econômicos, psicológicos, políticos, entre outros
795

.  

Este fenômeno fora reconhecido por diversas civilizações desde o Tempo 

Antigo
796

, sendo regulado no subcontinente indiano pelo Código de Manu
797

, que trazia 

normas relativas ao tratamento de prisioneiros de guerra
798

; narrado de forma histórica, 

demonstrando as motivações, bem como as alianças que seriam formadas na guerra do 
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Peloponeso
799

, pelo ateniense Tucídides. Também era reconhecido no Império Romano 

como legítima quando exercida como resposta a ofensas feitas por outros povos aos 

romanos, criando o conceito de guerra justa, bellum justum,  em contraponto às agressões 

por eles sofridas, consideradas, portanto, injustas
800

, dentro do jus fetiale romano, onde os 

fetiales, espécie de sacerdotes, eram responsáveis por dar a permissão para o início das 

guerras, seguidas de uma declaração formal de guerra
801

 

O Direito Internacional foi essencial para a tutela da guerra, tendo boa parte de suas 

obras escritas se debruçado sobre este tema
802

, ainda que inicialmente muito influenciadas 

pelo cristianismo, evoluindo paulatinamente ao longo dos séculos
803

. 

Como afirmado, com o advento do cristianismo no Ocidente, predominou o 

conceito de guerra justa e de sua legalidade, ainda que até o ano 170 d.C. a Igreja Católica 

não considerasse a guerra como moralmente possível em nenhuma circunstância
804

, em 

contraponto às guerras injustas, incorporando elementos das filosofias grega e romana, 

sendo aplicada como a máxima sanção para a manutenção da boa ordem social
805

. 

A filosofia cristã será a principal impulsionadora da transformação da guerra 

durante a Idade Média, tendo como um dos principais teóricos Santo Agostinho 

(Agostinho de Hipona), para quem Deus era a fonte de toda a justiça
806

 que definia a 

guerra como justa quando a parte culpada se recusasse a oferecer reparação, servindo assim 

de desagravo
807

. 

A doutrina católica influenciaria o pensamento jurídico durante toda a Idade 

Média
808

, moldando a concepção de temas como a guerra, considerada por teólogos 

filósofos como Tomás de Aquino
809

 como defensável quando tivesse uma causa justa, 
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intenção reta
810

 nas hostilidades e fosse declarada por uma autoridade competente, tendo 

por finalidade o bem comum
811

. 

Posteriormente, o tema da guerra, retornaria com um dos primeiros grandes teóricos 

do Direito Internacional, o também religioso
812

, Francisco de Vitoria, doutrinador que 

afirmava a existência de um direito natural, isto é, um direito que se baseia no que é 

necessário, que se diferencia do justo legal, embasado no justo natural, que não varia 

conforme a vontade e razão dos homens, que possui a mesma força onde quer que se 

encontre
813

. 

Vitoria
814

 fora inovador em seu pensamento sobre o direito natural por retirar da 

primazia do papa a submissão do direito das gentes, que viria a ser universal, abrangendo 

todos os povos e todos os continentes, com os direitos aplicáveis à comunidade cristã 

igualmente aplicáveis aos não cristãos, transformando o direito das gentes em Direito 

Internacional e, ainda que de fundo cristão, laico na forma, tendo se mostrado atento às 

novas ideias que surgiram em seu tempo
815

.  

Com relação à guerra, Vitoria reconhecia a legalidade de seu empreendimento, mas 

para tanto, seriam necessários alguns fatores
816

 como a legitimidade da declaração de 

guerra, que deve advir de um príncipe ou de uma República, não podendo ser justificada 

por diferenças religiosas, por ampliação territorial
817

, nem pela glória de um príncipe ou 

por algum outro proveito seu. Para que fosse validada a guerra, ou seja, considerada como 

guerra justa, deveria ser uma resposta a uma injúria, fazendo tudo o que fosse necessário 

para a defesa do bem público
818

. 
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Vitoria continua a apregoar a licitude da guerra, garantindo que, no evento de uma 

guerra justa
819

, há licitude na recuperação de todos os bens perdidos, bem como ressarcir 

os danos causados pelo conflito usando os bens tomados dos inimigos, além de estabelecer 

a paz e a segurança
820

, vingando a injúria, sancionando e punindo os culpados pelos atos 

injuriosos. 

Há limitações, porém, para a guerra, não sendo permitido o assassinato de 

inocentes
821

, nem de todos os culpados da injúria
822

, ainda que matar inimigos em combate 

seja considerado lícito, bem como a ocupação do território deste inimigo e até mesmo 

tomar em parte ou na totalidade seu território, mas em nenhuma hipótese deve-se aceitar o 

impulso, pelo exército que combate uma guerra justa, de empreender saques
823

. 

Outro sacerdote que continuaria a teoria sobre a guerra justa no Direito 

Internacional foi Francisco Suarez (1548-1617), que defendia a existência de uma 

interdependência entre os povos, sendo o Direito Internacional necessário para a vida e 

para a interação das comunidades humanas
824

, permitindo a licitude da guerra sempre que 

não houvesse outra forma de reparar uma grave violação de direito que a tivesse 

ensejado
825

. 

Assim como Francisco de Vitoria, Suarez também era espanhol, porém 

diferentemente daquele, era jesuíta e nascera já depois da conquista e do processo de 

colonização do, então chamado, Novo Mundo
826

 ter começado no continente por seu 

Estado pátrio. 
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A guerra para Suarez tem como objetivo primevo a aplicação do direito, isto é, é 

lícito recorrer à guerra
827

, porém, esta deve ter como missão o restabelecimento da justiça e 

para isso, para não constituir em uma ilicitude, deve-se preceder de um poder legítimo para 

declará-la, ter justa causa e título, ou seja, reparar um ilícito e deve ser efetivada com 

moderação, a proporcionalidade na conduta desde o início dos eventos belicosos até o final 

da guerra
828

. 

A separação da Igreja e do direito começaria a ocorrer de forma mais clara
829

 já 

com Alberico Gentili (1552-1608). Para o autor italiano, a guerra, que tem como finalidade 

a paz, deve ter como motivo a necessidade, além de ser contrário ao direito da guerra (jus 

ad bellum) o tratamento cruel dos inimigos em razão da religião, não sendo a diferença de 

credo uma razão possível de dar causa ao conflito
830

. 

A justiça é o motor da guerra, tanto para dar sua causa, quando para reger o 

andamento do conflito, que deveria se iniciar em razão de uma necessidade
831

 ou de uma 

vingança frente a uma agressão. Todavia, a guerra sempre deveria ser conduzida de 

maneira justa, sendo necessária, para tanto, a prévia declaração de guerra
832

. 

Ainda mais clara diferenciação entre religião e direito se veria no século XVII, com 

o jurista holandês Hugo Grócio
833

 (1583-1645), autor do livro De Jure Belli ac Pacis
834

, 

obra dedicada a estudar o direito relativo à guerra
835

, escrita sob o impacto da guerra dos 

Trinta Anos (1618-1648), com profunda influência na elaboração dos Tratados de Vestfália 

de 1648
836

. 
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Sua obra objetivava moderar a guerra, traçar limites à sua execução, inclusive com 

relação aos neutros, que não deveriam ser afetados, nem ter seus bens tomados, salvo em 

caso de extrema necessidade e com a devida restituição, ao mesmo tempo que o autor 

também reconhecia que, nas guerras, ordinariamente se tomassem medidas contra os 

neutros, sobretudo se fossem vizinhos do poder belicoso
837

.  

Para Grócio, a guerra é o estado de indivíduos que resolvem suas controvérsias 

fazendo o uso da força, tendo por fim último a paz
838

, não considerando o direito das 

gentes (jus gentium) como contrário a este fenômeno e, diferentemente de seus 

antecessores, Grócio será mais preciso ao qualificar a justa causa de uma guerra
839

. 

Para o teórico flamengo, a guerra só pode ter como causa legítima uma afronta 

recebida
840

, portanto, reconhece que três podem ser as causas legítimas: a defesa contra ato 

ilícito (agressão), ou uma ação para recuperação de algo que seja devido ao autor, que lhe 

pertença, ou ainda assumir a forma de punição
841

. 

Grócio reconhece também um requisito para que a guerra seja justificável, qual 

seja, que seja previamente declarada, ainda que haja exceções
842

, por poder competente
843

. 

Destaca-se do pensamento de Hugo Grócio a ilegalidade de se usar o argumento de um 

crime cometido contra Deus como justificativa para se empreender uma guerra, uma vez 

que Deus bastaria para punir as faltas que sejam cometidas contra ele
844

, não sendo 

necessário, portanto, um poder terreno para vingá-lo, o que demonstra uma separação bem 

clara entre o direito e a religião, em seu período. 

Nos séculos seguintes, outros teóricos do Direito Internacional continuaram com a 

tradição de trabalhar as limitações e legitimações do fenômeno da guerra, mas diminuindo 

um pouco o foco no uso dos precedentes e linhas de argumentação dos clássicos para 

justificar e qualificar uma guerra como justa
845

, ampliando seu escopo de investigação, 
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teorizando nas consequências da guerra quando cometidas ilegalmente e do alcance do 

direito da guerra. 

Exemplos desta argumentação podem ser retirados de teóricos já no século XVIII, 

como o também flamengo Cornelius van Bynkershoek (1673-1743) que discorre sobre os 

tipos de ações permitidas no conflito e sobre quando existe a necessidade de declaração de 

guerra, uma vez que a legitimidade da guerra poderia reduzir a necessidade de uma 

declaração formal, além de conceber que o direito da guerra não possuísse restrições, 

sendo assim, comportaria o direito de vida e  de morte no campo de batalha, bem como da 

captura de bens e de propriedades do inimigo
846

. 

Também no século XVIII, há as publicações do teórico alemão Christian Wolff 

(1679-1754) e de seu pupilo, o suíço Emer de Vattel (1714-1767), que se preocupariam em 

continuar com a teoria jurídica sobre a guerra. Em seus trabalhos, demonstram que um 

beligerante, no caso de não ter justa causa na guerra, perde o objeto pelo qual se engaja no 

conflito, passando assim a ser considerado como responsável pelos danos causados e pelas 

custas sofridas por aquele que tem justo título em guerrear
847

. 

Vattel definirá guerra como o estado em que se persegue o seu direito pela força
848

, 

isto é o uso da força, das armas, para se obter o que se tem direito, o que é justo, cabendo 

ao soberano o poder de fazer a guerra, que poderá ser feita tanto para se defender de um 

ataque
849

 ou como forma de punição ou de obtenção de algo que lhe pertence, recuperar 

um direito
850

. 

Todavia, para que esta guerra possa ser considerada legal, são necessários motivos 

relevantes, como a injúria já recebida ou em vias de ser consumada, do contrário a guerra 

será considerada injusta
851

. Assim, a guerra terá um objetivo tríplice, isto é, obter o que nos 

pertence ou nos é devido, prover a segurança futura pela punição do ofensor ou do agressor 

e, finalmente, defender ou proteger a si mesmo da injúria, repelindo-a
852

. 
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Finalmente, Vattel também considera a declaração de guerra antes de se iniciar os 

conflitos uma necessidade, devendo esta conter os motivos pelos quais se recorre às armas, 

podendo ser simples ou condicionada, isto é, um anúncio que se irá à guerra caso não se 

obtenha pronta satisfação da controvérsia em questão. 

Caso o inimigo ofereça condições equitativas para a paz, deve-se abster do recurso 

da guerra, uma vez que quando a justiça é feita, perde-se o direito de usar a força, que é 

necessária apenas para manter os direitos
853

. 

O autor suíço, seguindo a tradição anterior a ele, também reconhece o direito de 

terceiros a permanecer neutro durante a guerra, uma vez que todos devem sopesar a justiça 

ou injustiça da causa
854

, inclusive, por meio de um tratado que reconheça essa neutralidade, 

uma vez que não seja conveniente àquele que se considera neutro, participar do conflito
855

. 

O começo do século XIX
856

, porém, foi o palco das importantes guerras 

napoleônicas, que contribuíram para a evolução da guerra com grandes personalidades que 

teorizaram sobre o tema, como os generais Napoleão Bonaparte e Carl von Clausewitz, 

lados opostos nas operações bélicas. 

Esta série de eventos, que terminaria em 1815, traria novos tratados, cuja forma 

pulularia durante todo o século XIX, com o objetivo de colocar os diferentes Estados em 

alianças para causar uma injúria a terceiros ou para proteger contra injúrias sofridas por 

terceiros, as agressões
857

, uma vez que, em grande medida, o uso da guerra como recurso 

fora permitida do século XVI ao século XIX
858

. Ainda que, como vimos, diversos teóricos 

tenham demonstrado seus limites e formas de proceder para moderar as perdas advindas da 

guerra. 

Um exemplo deste tipo de tratados do século XIX pode ser o Tratado Secreto de 

Aliança Defensiva entre Áustria, Grã-Bretanha e França, contra Rússia e Prússia, assinado 

em Viena em 3 de janeiro de 1815
859

.  Por este tratado, as potências aliadas signatárias se 
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prontificavam a formar uma aliança defensiva contra agressões, daquelas duas potências 

contrárias, ao território de qualquer um dos membros, método que seria corrente durante 

todo o século XIX
860

 nos diversos tratados de alianças entre Estados assinados no período. 

Em larga medida esta seria a métrica do século XIX, mas antes de passarmos ao 

século XX e à proibição da guerra, é digno de nota a Conferência de Paz da Haia com as 

Convenções da Haia de 1899, avançando no direito humanitário e na contenção já da 

guerra, sobretudo com a Convenção relativa à Solução Pacífica de Conflitos Internacionais 

e com as convenções relativas à guerra em terra ou em mar. 

As Convenções de 1899 refletem o cuidado na mudança do século. Encorporando 

os princípios de necessidade, distinção e proporcionalidade ao lidar com o tema
861

, sendo a 

Convenção relativa à Solução Pacífica de Conflitos Internacionais uma clara tentativa de se 

evitar a guerra, como fica evidente logo no artigo 1º do documento, ao buscar evitar o uso 

da força e resolver diferendos de forma pacífica entre os membros signatários, como por 

bons ofícios ou por mediação (art. 2)
862

. 

Destaca-se também, no período a participação do diplomata e jurista russo Friedrich 

Fromhold von Martens
863

, que, representando o Império Russo na Haia, conseguiu 

solucionar um impasse entre as grandes potências europeias e os Estados de menor força, 

ao elaborar o que viera a ser conhecido como Cláusula Martens, presente na Convenção 

relativa às Leis e Costumes da Guerra em Terra, relativa à resistência dos cidadãos de 

países sob ocupação militar
864

. 

Esta cláusula, encontrada no preâmbulo, reconhece que até que seja elaborado um 

código de leis da guerra, as partes contratantes da Convenção aplicarão, para os casos não 

incluídos nas regras adotadas no documento, que a população e os beligerantes restarão sob 
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a proteção dos princípios do Direito Internacional
865

, garantindo proteção à população civil 

na guerra, solução que resta parte do direito humanitário mais de cem anos depois de 

formulada. 

O século XX apesar de ter sido o período em que a humanidade viu-se mais 

ameaçada pela destruição, com duas guerras mundiais, foi o período em que a guerra 

passou a ser proibida como instrumento político, ilegal pelo Direito Internacional, 

permitindo a formulação do conceito da agressão enquanto ilícito internacional, passível de 

responsabilidade Estatal. 

 

4.2 O SÉCULO XX E A PROSCRIÇÃO DA GUERRA 

 

A guerra veria sinais de sua proscrição pelo Direito Internacional, já desde o início 

do século XX, ainda que a primeira metade do século visse os horrores de duas guerras 

mundiais. O que se pode interpretar como uma evolução continua da matéria, não como 

uma ruptura, mas desde os primórdios, moderando e limitando o uso da força e os meios da 

guerra, até chegar a sua proscrição e finalmente, conceituar a agressão como um ilícito 

internacional, só permitindo a guerra em caso de legítima defesa. 

 

4.2.1 A proscrição da guerra até a Segunda Guerra Mundial 

 

Logo no início do século, em 1902, o jurista Luis María Drago, então tendo 

assumido o Ministério das Relações Exteriores da Argentina, expõe o que ficaria 

conhecido como Doutrina Drago, em resposta às intervenções por Estados europeus na 

América Latina
866

, proscrevendo a cobrança de dívidas mediante o uso, ou a ameaça do 

uso da força
867

. A doutrina seria desenvolvida, demonstrando que a dívida não poderia 

diminuir os direitos de soberania, independentemente da diferença de poder entre os 
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Estados, não podendo a dívida pública dar lugar a ameaça nem, muito menos, ocupação 

territorial.  

Estas ideias de Drago seriam levadas para a Segunda Conferência de Paz na Haia, 

em 1907
868

, embora sua doutrina não tenha triunfado nem entre doutrinadores e diplomatas 

ocidentais, nem na Conferência na Holanda, nem na Conferência Pan-Americana, que 

ocorrera um ano antes, em 1906, no Rio de Janeiro, não sendo plenamente cristalizada em 

um tratado
869

. 

A Segunda Conferência de Paz da Haia, frutificou diversos tratados relativos à 

temática de Direito Humanitário, isto é, das limitações e moderações na guerra, 

confirmando diversos pontos das Convenções de 1899, como na Convenção relativa à 

Solução Pacífica de Conflitos Internacionais de 1907
870

. 

Não obstante, uma Convenção relativa à Limitação do Uso da Força para 

recuperação de Débitos Contratuais também fora assinada, mas apenas reconhecendo em 

parte  a doutrina desenvolvida pelo jurista e diplomata argentino
871

, haja vista que, logo em 

seu artigo 1º, o documento reconhece a proibição do uso da força para recuperação do 

débito, mas faz ressalvas, sendo possível aceitar caso o Estado devedor se recusar ou não 

responder a uma oferta de arbitragem, ou tendo aceitado, evita e não cumpre o acordo, ou 

não executa o laudo
872

. 

Este momento na história do Direito Internacional não deve ser interpretado como 

uma derrota da ideia de Drago, e sim como influência na doutrina do Direito Internacional 

sobre a limitação da guerra e da ameaça ao uso da força, que não se limitou a conceitos 

europeus, tendo a América Latina também contribuído no desenvolvimento, como se verá, 

décadas depois com a própria Organização dos Estados Americanos – OEA. 

A série de tratados de aliança do final do século XIX, permitiu que conflitos entre 

algumas potências se estendessem aos principais atores europeus, o que depois se tornaria 

em um conflito mundial, a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Ao final do conflito e 
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com a criação da Sociedade das Nações, Parte I do Tratado de Versalhes
873

 a guerra 

passaria a outro paradigma, reconhecendo a ilegalidade de atos agressivos contra a 

integridade física ou a independência política
874

 dos Estados membros da organização
875

. 

Os artigos 10 e 11 do anexo ao Pacto, tornam claras estas medidas, uma vez que 

obrigavam os membros  a respeitar e a preservar estes direitos de integridade territorial e 

independência política, devendo, em caso de ameaça ou agressão confirmada, ser o 

Conselho da organização instado a tomar medidas para que estes direitos sejam 

respeitados, além de reconhecer que qualquer tipo de guerra ou ameaça passariam a ser 

matéria de compromisso de todos os membros da organização, responsáveis pela 

manutenção da paz entre as nações
876

, devendo os membros alertar a Assembleia ou o 

Conselho da Sociedade de Nações com relação a casos que possam trazer distúrbios à paz 

internacional. 

Outrossim, em caso de um Estado membro da Organização recorrer à guerra, esta 

deverá ser reconhecida como uma guerra à Sociedade das Nações como um todo, devendo 

responder com sanções e até mesmo o uso de suas forças bélicas para proteger a 

organização e os acordos estipulados por ela, conforme o artigo 16, porém, em momento 

algum do documento, há a definição do conceito de agressão. 

Durante as décadas de 1920 e 1930, uma série de tratados bilaterais e multilaterais 

proscrevendo o uso da guerra
877

 como política nacional, optando por soluções pacíficas de 

diferendos, foram elaborados, ainda que mantendo a capacidade de legítima defesa. 

Exemplos destes documentos podem ser o Pacto de Locarno
878

, multilateral, com garantias 

mútuas entre as partes de resolver as contendas por maneira pacífica entre Alemanha e 
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Bélgica e Alemanha e França, pelo artigo 3º, ou destes Estados garantirem que em 

nenhuma hipótese recorreriam à invasão ou começar uma guerra entre eles
879

. 

Já como exemplo de tratado bilateral, um ano após Locarno, o Tratado de Amizade 

e Segurança entre a Turquia e a Pérsia, em seu artigo 2º garantia que em caso de uma das 

partes entrar em guerra, a outra parte, no lugar de auxiliar a primeira, deveria manter-se 

neutra no conflito, bem como também proscreverem a guerra, abolindo qualquer tipo de 

agressão à outra parte, além de absterem-se de participar em alianças políticas, econômicas 

e de acordos financeiros com terceiros que possam ser contrárias ao outro signatário (art. 

3º)
880

. 

É interessante destacar que esta fora a tônica no período entreguerras. Entretanto, 

na América Latina, ainda durante os conflitos da Primeira Guerra Mundial, em 1915, os 

países Argentina, Brasil e Chile também já haviam se reunido buscando colocar termo às 

possibilidades de se recorrer a outras soluções que não as pacíficas para disputas 

internacionais, propondo o Tratado para Facilitar a Solução Pacífica de Controvérsias 

Internacionais, que passaria à história como Pacto ABC
881

, assinado em Buenos Aires 

pelos chanceleres destes três países em maio daquele ano. 

Embora não tenha entrado em vigor, o Congresso brasileiro não ratificaria o 

documento
882

, o artigo 1º do Pacto
883

 instava as partes a buscarem resolver suas diferenças 

por meio de medidas diplomáticas ou por arbitragem e, caso não chegassem a um acordo 

levariam a questão a uma Comissão Permanente a ser criada pelas Altas Partes (art. 3º) 

com delegados de cada uma delas para analisarem a questão, ficando impedidos os Estados 

de praticarem qualquer ato hostil, nem durante a apreciação da Comissão, nem pelo 

período de um ano após terminarem os trabalhos de dita Comissão.   
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A situação mudaria com a proscrição total da guerra apenas em 1928
884

, com a 

assinatura do tratado que passou a ser conhecido pelos nomes dos plenipotenciários francês 

e americano, o Pacto Briand-Kellogg. Este documento proporcionou um ponto de viragem 

no Direito Internacional, progredindo para jus contra bellum, isto é, a ilegalidade da guerra 

ainda que sinalizações desta progressiva evolução já tenham sido demonstradas, porém de 

forma pontual e com tratados de alcance não muito grande, poucos membros, como os dois 

tratados anteriormente citados. 

O Pacto Briand-Kellogg, assinado em Paris, originalmente surgido como uma 

proposta de ser um tratado bilateral, deu lugar a um projeto multilateral, assinado 

inicialmente por 15 países
885

. Este tratado fora proposto pelo francês Aristide Briand, na 

ocasião do décimo aniversário da entrada dos Estados Unidos da América na Primeira 

Guerra Mundial, sendo a ideia do diplomata francês trazer o país norte-americano para o 

sistema de segurança coletivo da Sociedade das Nações
886

. 

O documento em si era bastante exíguo, apenas três artigos, condenando o recurso à 

guerra como forma de solução de controvérsias internacionais e renunciando a ele como 

política nacional dos Estados contratantes nas suas relações, banindo assim a guerra e 

buscando medidas pacíficas como solução das controvérsias entre os Estados partes
887

. 

Porém, teóricos, como Dinstein, apontam que o Pacto tinha como problema a ausência da 

previsão do recurso à legítima defesa
888

, que deveria ser usada estritamente como forma de 
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afastar uma agressão (ilegal)
889

, além de o documento, e por consequência a abnegação da 

guerra, não ter sido abraçado por toda a comunidade internacional, entre outras questões
890

. 

No que tange à ausência da previsão da legítima defesa, realmente é uma falta 

sentida no corpo do documento, sobretudo porque o Protocolo de 1924
891

, que acabou não 

entrando em vigor, já previa esta possibilidade
892

, podendo então o Pacto de 1929 seguir 

estas diretrizes, o que permitiria melhor os Estados parte se defenderem de agressões sem 

correr o risco de incorrer em um ilícito à luz do tratado, ou ainda, fazer deste, letra morta. 

Já com relação ao fato de não ter sido incorporado pela comunidade internacional, o 

mesmo autor reconhece que, às vésperas da eclosão da Segunda Guerra Mundial, o Pacto 

Briand-Kellogg chegou a possuir um total de 63 partes contratantes, número não muito 

extenso para os dias atuais, mas um recorde para o período em questão
893

, ainda que não 

comportasse muitos países latino-americanos
894

. 

Assim, por ser um número relevante para o momento do desenvolvimento do 

Direito Internacional, não podemos concordar com o autor, embora seja concedido que, de 

fato, possuía lacunas o tratado, ainda que fosse ausente no documento a previsão de órgão 

competente
895

 para determinar quando um Estado age em legítima defesa ou contrário ao 

Pacto, além de o documento ainda deixar espaço para guerras entre signatários e não 

signatários
896

, haja vista que não estipulava posicionamento contrário
897

. 

Na América Latina, por sua vez, um documento de teor semelhante surgiria poucos 

anos depois do Pacto Briand-Kellogg, por iniciativa do chanceler argentino Carlos 
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Saavedra Lamas
898

, firmado no Rio de Janeiro, em 1933, o Tratado Antibélico de Não-

Agressão e de Conciliação
899

. 

Este documento tinha por objetivo claro a condenação das guerras de agressão e as 

aquisições territoriais obtidas pela força, substituindo este tipo de prática por soluções 

pacíficas baseadas na justiça e na equidade, recorrendo sempre ao Direito Internacional 

(arts.1º e 2º)
900

. 

Este tratado embora sofresse do mesmo mal do Pacto Briand-Kellogg, isto é, não 

possuir cláusula que estipulasse a permissão da legítima defesa, deixava espaço para sua 

interpretação, não obstante este documento não se limitou apenas à dimensão regional, 

tendo sido assinado por diversos países europeus também, como Itália, Grécia, Romênia, 

entre outros, o que demonstra o alcance dos Estados periféricos na formação do Direito 

Internacional, com relação à proscrição da guerra como política nacional nas relações 

interestatais. 

A primeira definição histórica, em um documento vinculante, do conceito de 

agressão ocorreu também no ano de 1933, por meio da fórmula que passou a ser conhecida 

como Politis-Litvinov
901

, em relação ao relator  da Sociedade das Nações sobre arbitragem, 

segurança e redução de armamentos, Nikolaos (Nicolas) Politis e do esforço do diplomata 

soviético na configuração das convenções, Maxim Litvinov
902

, que se mostrou preocupado 

com a inviolabilidade das fronteiras estabelecidas e reconhecidas, independentemente do 

poder ou tamanho do Estado frente aos demais
903

. 

O relatório de Politis traz limitações ao uso da força, proibindo o uso da guerra de 

agressão, ainda que fizesse a diferenciação entre guerras legítimas e guerras que estariam 

proscritas, uma vez que não abolia o direito à guerra, mas o restringia, permitindo por 

exemplo, a guerra defensiva, ou quando autorizada pelo Conselho ou pela Assembleia da 

                                                 
898

 TETTAMANTI, Pablo Anselmo. Uso de la fuerza en los conflictos internacionales: un análisis al final del 

bipolarismo. Buenos Aires: Editorial Universidad, 1995, p. 41. 
899

 Também conhecido como Pacto Saavedra-Lamas em homenagem a seu idealizador. 
900

 TRATADO antibélico de no-agresión y de conciliación – Pacto Saavedra-Lamas (10 de octubre de 1933). 

Disponível em: https://www.dipublico.org/102842/tratado-antibelico-de-no-agresion-y-de-conciliacion-

pacto-saavedra-lamas-rio-de-janeiro-10-de-octubre-de-1933/. Acesso em 18 jul. 2020. 
901

 TETTAMANTI, op.cit. p. 42. 
902

 Максим Литвинов, em cirílico russo. 
903

 ZOUREK, Jaroslav. La définition de l’agression et le Droit International: développements récents de la 

question. Recueil de Cours de L’Académie de Droit International de La Haye¸ v. 92, 1957, p. 755-887, p. 

771. 
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Sociedade das Nações, artigo 2º, da Condenação da Guerra de Agressão, do Projeto de 

Protocolo para a Solução Pacífica de Disputas Internacionais
904

. 

Outro ponto de destaque do mesmo documento é a definição, ainda que simples do 

que é agressão, definindo quem é considerado agressor. Segundo o artigo 10º do mesmo 

documento, agressor é aquele que faz uso da força em violação dos acordos contraídos 

pelo Pacto da Sociedade de Nações, não respeitando a integridade territorial ou 

independência política de outro membro, ou que tenha se recusado a recorrer à arbitragem 

prevista no Protocolo. 

Estes conceitos seriam inseridos em Convenções que surgiriam ainda na década de 

1930, graças aos esforços de Litvinov
905

, como com a Convenção para a Definição de 

Agressão, entre Afeganistão, Estônia, Letônia, Pérsia, Polônia, Romênia, União Soviética e 

Turquia, realizada em Londres, no ano de 1933. 

Este documento trazia em seu artigo 2º a definição do que seria o agressor
906

. 

Agressor é aquele que é o primeiro a cometer algum dos seguintes atos: declarar guerra 

contra outro Estado, invadir com suas forças armadas o território de outro Estado (havendo 

ou não declarado guerra), atacar com suas forças armadas (com ou sem declaração de 

guerra) o território ou as peças de guerra de outro Estado, cometer bloqueio naval das 

costas e portos de outro Estado ou permitir ou prover bandos armados formados em seu 

território que invadam o de outro Estado, ou mesmo se recusando, sob pedido do Estado 

invadido, de tomar medidas em seu território que possam privar aqueles bandos armados 

de assistência e proteção
907

. 

Estes esforços, como já afirmado, não bastaram para impedir que a Segunda Guerra 

Mundial ocorresse e assolasse o globo, sobretudo o continente europeu, ainda na primeira 

metade do século XX, de 1939 até 1945. 

Ao final do conflito surgiria uma nova organização internacional que viria a 

substituir a Sociedade das Nações
908

, com objetivos claros de banir, desta vez, 

definitivamente o recurso da guerra, a Organização das Nações Unidas – ONU. 

                                                 
904

 POLITIS, Nicolas. Draft Protocol for the Pacific Settlement of International Disputes. Disponível em: 

http://www.derechos.org/peace/dia/doc/dia09.html. Acesso em: 18 jul. 20. 
905

 Razão pela qual ficou consagrado como Fórmula Politis-Litvinov. 
906

 CONVENTION for the definition of aggression, annex and protocol of signature, signed at London, July 

3rd, 1933 (Afghanistan, Estonia, Latvia, Persia, Roumania, Union of Soviet Socialist Republics and 

Turkey). Disponível em: http://www.worldlii.org/int/other/treaties/LNTSer/1934/75.html. Acesso em: 18 

jul. 2020. 
907

 Este último tipo de ação, isto é, prover ou permitir bandos armados a usarem seu território para atacar o 

território de outro Estado é de conceituação muito importante para o caso da Crimeia, em 2014. 
908

 É interessante destacar a preocupação dos intelectuais com o tema durante o período da Sociedade das 

Nações. Mesmo autores de áreas não jurídicas demonstravam-se preocupados com o fenômeno da guerra e 
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Quase de forma concomitante com o surgimento das Nações Unidas, começaram a 

haver julgamentos relativos aos crimes internacionais cometidos durante a Segunda Guerra 

Mundial, perpetrados pelos indivíduos nacionais dos Estados que perderam o conflito. Os 

julgamentos em Nuremberg (e posteriormente em Tóquio) ajudariam a definir o conceito 

de agressão, agora não apenas visando a responsabilizar os Estados pelos atos cometidos, 

mas também os indivíduos que realizaram tais atos. 

 

4.2.2 Da criação da ONU e dos julgamentos de Nuremberg à atualidade 

 

Ao final da Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional tensionando 

acabar de vez com a ameaça da guerra
909

 cria uma nova Organização Internacional que, 

tomaria o lugar da Sociedade de Nações, que fracassara no projeto de manutenção da paz, 

a Organização das Nações Unidas, em 1945. 

A Carta das Nações Unidas, seu documento criador, já em seus artigos 1º e 2º, §4º, 

resta claro que a Organização é formada tendo como propósitos tomar medidas efetivas 

para evitar ameaças à paz, além de reprimir atos de agressão, obrigando seus membros a 

evitar a ameaça ou o uso da força, em suas relações internacionais, contra a integridade ou 

a independência política de qualquer Estado
910

. 

O documento evita o uso do termo “guerra” 
911

, mas se pode depreender do 

contexto que se trata deste fenômeno, do uso da força denotando violência
912

, uma 

agressão a outro Estado. 

                                                                                                                                                    
com os limites daquela Organização Internacional, como se pode denotar na troca de cartas entre Albert 

Einstein e Sigmund Freud. O pai da psicanálise chegou a afimar que com a evolução das sociedades, 

diminui o surgimento das guerras, tendo a humanidade trocado numerosas e intermináveis pequenas, por 

raras, porém, devastadoras grandes guerras. Freud termina a carta, de forma esperançosa, ao afimar que 

tudo o que promove a evolução cultural trabalha contra a guerra, na expectativa das guerras acabarem em 

um futuro não muito distante (FREUD, 2010, p.424; 434-435), infelizmente, ele estava equivocado. 
909

 Destaca-se também como as guerras marcaram profundamente os diplomatas e políticos responsáveis pela 

confecção da Carta das Nações Unidas, a ponto de fazerem menção expressa no preâmbulo da Carta, com a 

seguinte passagem: “Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do 

flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade 

(...)” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, Carta das Nações Unidas). 
910

 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Carta das Nações Unidas. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm. Acesso em: 19 jul. 2020. 
911

 É importante destacar que, neste período, o teórico austro-húngaro radicado nos Estados Unidos da 

América, Hans Kelsen, definiria a guerra como tendo a proposta de dominar o oponente, impondo-lhe 

condições para a paz, ainda que esta não venha a ocorrer. Para o autor, a guerra poderia, além de ser um ato 

de legítima defesa, ser, também, caracterizada como uma sanção a uma ilicitude cometida por outro 

Estado, portanto, tendo característica de uma ação de polícia, logo, legítima, assim, o autor reconhecia o 

papel do Conselho de Segurança na execução deste tipo de ação envolvendo forças armadas (KELSEN, 

1952, p.29-32). 
912

 DINSTEIN, Yoram. War, aggression and self-defence. 6ª ed. New York: Cambridge University Press, 

2017, p. 90. 
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Com a criação da ONU, cria-se como órgão desta organização o Conselho de 

Segurança, principal responsável pela manutenção da paz, pelo art. 24 §1º, capaz de se 

utilizar das forças armadas dos membros da Organização como forma de tornar efetivas 

suas decisões, em caso de existência de ameaças à paz, ruptura desta, ou atos de agressão, 

conforme os artigos 39 e 41. Finalmente, em seu artigo 51, a Carta é cristalina ao autorizar 

o uso da legítima defesa individual ou coletiva como forma de combater um ataque 

armado
913

 até que o Conselho de Segurança tome medidas necessárias para a manutenção 

da paz e da segurança internacionais. 

Assim, pode-se concluir que a guerra de agressão resta banida no Direito 

Internacional, podendo, todavia, o uso da força (isto é, atos belicosos, guerra) ocorrer de 

forma legal, de duas formas, por legítima defesa, ou seja, afastando uma agressão, um ato 

ilícito, ou quando devidamente autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU, em 

respeito ao Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, para reestabelecer a paz e a 

segurança internacionais.  

Não obstante, a Carta não criaria obrigações só para seus membros. O artigo 2º, §6º 

ao colocar a Organização na obrigação de cuidar que não-membros ajam de acordo com 

seus princípios em matéria de manutenção da paz e da segurança internacionais, matéria 

que fora revolucionária para a época
914

, já que fugia da lógica voluntarista, criando 

obrigação para não-signatários. 

Atualmente, porém, encontram-se menos críticas, uma vez que a proibição do uso 

da força já foi considerada pela Corte Internacional de Justiça como costume, portanto, 

direito
915

. Uma vez que há o reconhecimento de costume internacional à proibição do uso 

da força, a manifestação do Conselho de Segurança com o objetivo de garantir a 

manutenção da paz e da segurança internacionais, já não gera interrogações acerca da 

conformidade com o Direito Internacional. 

Importante destacar que no mesmo ano, em Londres, assinou-se o documento que 

criaria o Tribunal de Nuremberg, responsável por julgar os indivíduos considerados 

criminosos e responsáveis pelas atrocidades nazistas na Segunda Guerra Mundial
916

. Na 

                                                 
913

 Conforme reconhece Hans Kelsen, a agressão, portanto, seria o delito, o primeiro ato de força hostil 

cometido, enquanto a resposta a este ato, a legítima defesa, embora também um ato de força, seria 

juridicamente legal pelo Direito Internacional, já desde períodos anteriores à criação da ONU (KELSEN, 

1952, p. 29). 
914

 DINSTEIN, Yoram. War, aggression and self-defence. 6ª ed. New York: Cambridge University Press, 

2017, p. 103. 
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 Será devidamente abordado mais adiante, ainda no presente capítulo. 
916

 Embora não fosse a primeira tentativa, tendo havido, após a Primeira Guerra Mundial, cidadãos alemães 

julgados por crimes de guerra, pela Suprema Corte de Leipzig, na Alemanha, em uma tentativa de cumprir 
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Carta do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, o artigo 6º, “a”, define crimes 

contra a paz, conceituando-os como planejar, preparar, iniciar ou travar guerra de agressão, 

ou guerra em violação aos tratados internacionais, ou participar de um plano comum ou 

conspiração para efetuar algum destes atos
917

. 

Seu congênere, Tribunal de Tóquio, para julgar crimes relativos à Segunda Guerra 

Mundial realizados no Extremo Oriente, copiaria, um ano depois, em seu artigo 5º, “a”, sua 

definição de crimes contra a paz
918

. 

Este processo de criação de tribunais para julgar crimes internacionais e tipificação 

de crimes é de extrema importância para a evolução do Direito Internacional, que apenas 

no século XXI, criaria o Tribunal Penal Internacional, uma corte permanente, para julgar 

crimes internacionais tipificados e cometidos depois de sua criação
919

. 

Com os julgamentos de Nuremberg, a Comissão de Direito Internacional da ONU 

criou um documento em que se cristalizavam os princípios que nortearam aquele Tribunal 

Militar, conhecido como Princípios de Nuremberg. 

Estes princípios serviriam como um guia para determinar o que seria um crime 

internacional, refletindo no Princípio VI
920

, os crimes contra a paz como uma forma de 

produzir a guerra de agressão, conforme fora tipificado para o Tribunal de Nuremberg e o 

Tribunal de Tóquio. Este documento, ainda que reflita a importância histórica do Tribunal 

e dos crimes por ele julgados, por sua própria natureza, porém, não tem valor vinculante. 

No plano regional americano, porém, a evolução da matéria, naquele período deu 

um passo importante, não tendo congênere em outras regiões. 

                                                                                                                                                    
o artigo 228 do Tratado de Versalhes, julgando apenas 22 indivíduos, a penas não maiores de três anos, 

bem como a tentativa dos aliados em processar e julgar o Kaiser Guilherme II, por violar a moralidade e a 

santidade dos tratados, conforme o artigo 227 do Tratado, mas o imperador conseguira fugir para os Países 

Baixos, buscando asilo naquele país e escapando do julgamento (GAETA, 2009 p. 71) (BASSIOUNI, 

2009, 132-133). Entre 1919 e 1920, tentou-se também, em Constantinopla, julgar os crimes cometidos 

pelos Otomanos (BEAUVALLET, 2011, p. 20). 
917

 NUREMBERG CHARTER – Charter of the International Military Tribunal 1945 (London, 8 August 

1945). In: DE RUITER, Donja; VAN DER WOLF, Willem-Jan. Aggression and international criminal 

Law, The Hague: International Courts Association Press, 2011, p. 55-62, p. 56. 
918

 TOKYO CHARTER – Charter of the International Military Tribunal for the Far East (Tokyo, 19 January 

1946). In: DE RUITER, Donja; VAN DER WOLF, Willem-Jan. Aggression and international criminal 

Law, The Hague: International Courts Association Press, 2011, p. 63-68. p. 64. 
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 Os tribunais militares ao julgar crimes que não, incontestavelmente, haviam sido tipificados anteriormente 

à sua criação, recaem no confronto ao princípio da legalidade, ilustrado por nulla poena sine lege ou 

nullum crimen sine lege, isto é, não pode haver pena, nem crime sem lei que o tipifique anteriormente aos 

atos cometidos, ainda que tivessem servido para punir perpetradores das atrocidades cometidas na Segunda 

Guerra Mundial. 
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 THE NUREMBER Principles (Geneva, 29 July 1950). In: DE RUITER, Donja; VAN DER WOLF, 

Willem-Jan. Aggression and international criminal Law, The Hague: International Courts Association 

Press, 2011, p. 32-33, p. 32. 
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Na Conferência Interamericana para manutenção da paz e segurança no continente, 

realizada em 1947, no Rio de Janeiro, foi assinado o Tratado Interamericano de Assistência 

Mútua
921

, o TIAR
922

. Este tratado, anterior à criação da Organização dos Estados 

Americanos – OEA, que surgiria apenas em 1948, logo em seu artigo 1º condena o uso da 

guerra, obrigando as Partes Contratantes a não recorrer à ameaça, nem ao uso da força de 

qualquer forma incompatível com as disposições das Nações Unidas, bem como do 

Tratado, subtendo qualquer controvérsia que surgir entre os pactuantes aos métodos de 

solução pacífica
923

. 

O mais relevante, porém, do TIAR é o artigo 9º com sua tipificação da agressão. 

Para este acordo a agressão consistiria em um ataque armado, não provocado, por um 

Estado contra o território, a população ou as forças terrestres, navais ou aéreas de outro 

Estado, ou ainda, a invasão pela força armada de um Estado, do território de outro 

Estado
924

, pela travessia das fronteiras demarcadas de conformidade com um tratado, 

sentença judicial ou laudo arbitral, ou, na falta de fronteiras demarcadas, invasão que afete 

uma região que esteja sob jurisdição efetiva de outro Estado. 

Assim, ao menos em nível regional americano, a agressão passaria a ser tipificada 

como um ataque armado (guerra injusta e sem uma declaração formal) sem ter sido 

provocada ou como uma invasão, pela força, de parte do território, estando este território 

devidamente demarcado por documentos ou medidas arbitrais (ou judiciais) ou ainda, 

apenas ocupado pelo que sofre a invasão.  

A tentativa de conceituação da agressão em nível global só voltaria a ocorrer no ano 

de 1954, com o Projeto de Código sobre Violações contra a Paz e a Segurança da 

Humanidade, também realizado pela Comissão de Direito Internacional das Nações 

Unidas, estabelecendo, em seu artigo 1º, que estas violações contra a paz e contra a 

segurança da humanidade são considerados crimes pelo Direito Internacional
925

. 
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 TRATADO interamericano de assistência mútua (02 de setembro de 1947). Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/decreto-25660-13-outubro-1948-322840-

publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 20 jul. 2020. 
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 CERVO, Amado Luiz; Bueno, Clodoaldo. História da política Exterior do Brasil. 3ª. ed. rev. ampl. 

Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2008, p. 273. 
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O artigo segundo deste projeto de Código, embora não defina o que seja uma 

agressão, estabelece que constituiria um crime internacional atos de agressão, incluindo o 

emprego pelas autoridades de um Estado de suas forças armadas contra outro Estado sem 

ser por razões de legítima defesa, individual ou coletiva. 

Esta definição vaga de um crime, haja vista que até se pode depreender do contexto 

que agressão, portanto, seria um ataque a outro Estado - sem que este ataque fosse movido 

por legítima defesa - não vigorou, sendo rejeitada pela comunidade internacional, até 

mesmo em razão de que, para muitos à época, a definição da agressão se não fosse algo 

impossível
926

, era certamente indesejável ou até mesmo perigoso, pois limitaria o crime a 

uma série de atos sem justificativa adequada
927

, como, por exemplo, a legítima defesa
928

. 

Outros projetos foram debatidos pela comunidade internacional com relação a uma 

definição exata do conceito de agressão e com relação ao papel do Conselho de Segurança 

frente ao termo, caso este órgão devesse se guiar pelas possíveis definições criadas
929

, 

porém, apenas na década de 1970, mais precisamente em 1974, surgiria uma definição 

mais acurada acerca do termo, a partir de uma resolução da Assembleia Geral das Nações 

Unidas. 

A Assembleia Geral, reafirmando o dever dos Estados em não usar de forças 

armadas para retirar o direito de independência, liberdade, integridade territorial
930

 e 

autodeterminação dos povos, adotou, em dezembro de 1974, a Resolução 3314 (XXIX) 

trazendo a definição do conceito de agressão, responsabilizando os Estados infratores por 

seus atos em flagrante conflito com o Direito Internacional, adotada por consenso, ainda 

que, por sua natureza, não vinculante
931

. 
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 Como era o pensamento de alguns autores à época da Sociedade das Nações. 
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 SCHWEBEL, Stephen M. Aggression, intervention and self-defence in modern International Law. Recueil 

de Cours de L’Académie de Droit International de La Haye¸ v. 136, 1972, p. 411-497, p. 422-423. 
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encerrar aquela coerção (SCHWEBEL, 1972, p. 451-452). 
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 SCHWEBEL, op.cit. p. 426-428. 
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Neste documento, já em seu primeiro artigo, entende-se que a agressão é o uso de 

força armada
932

 de um Estado contra a soberania, integridade territorial ou independência 

política de outro Estado
933

, ou de qualquer maneira inconsistente com a Carta das Nações 

Unidas
934

, limitando-se ao uso da força armada, assim sendo excluídas outras 

interpretações
935

. Seu artigo terceiro também explicita, embora não de forma exaustiva
936

, 

os atos que configuram uma agressão. 

Para a Resolução 3314 (XXIX), em seu artigo 3º, o ato será qualificado como uma 

agressão quando tratar-se de uma invasão ou de um ataque pelas forças armadas de um 

Estado a outro, ou de uma ocupação militar, mesmo que temporária resultante de uma 

invasão ou de um ataque, ou ainda, de uma anexação, pelo uso da força, de parte ou 

totalidade do território de outro Estado. 

Constituirá agressão, também, o bombardeio ou uso de qualquer arma de um Estado 

contra outro; o bloqueio de portos ou da costa marítima de um Estado pelas forças armadas 

de outro; ataque pelas forças armadas de terra, ar ou mar a outro Estado; o uso das forças 

armadas de um Estado no território de outro além das condições acordadas entre os dois 

Estados, ou estendendo o período acordado pelas partes; a permissão do uso do território 

de um Estado por outro Estado para perpetrar um ato de agressão a um terceiro Estado e, 

finalmente, o envio em nome de um Estado (ou por este Estado ou ainda seu envolvimento 

na ação) de grupos armados, irregulares ou mercenários para efetuar atos de forças 

armadas em outro Estado, cuja gravidade possa ser considerada de teor igual aos outros 

atos já listados
937

.  

Estas disposições, em grande medida, resgatavam os conceitos da fórmula Politis-

Litvinov, consagradas na Convenção para Definição de Agressão entre Afeganistão, 

Estônia, Letônia, Pérsia, Polônia, Romênia, União Soviética e Turquia, de 1933, cujo 

artigo 2º antecipava diversos atos que viriam a ser consagrados nesta Resolução como 
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 Ao considerar apenas as manifestações de forças armadas como ato de agressão, a discussão relatada por 

Stephen Schwebel, nas décadas de 1950 e 1960, acabou restando obsoleta. 
933

 Com a ressalva de o Estado, tanto agressor quanto agredido, possa ser, indiferentemente, membro ou não 
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 UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY. Resolution 3314 (XXIX) – Definition of Aggression. In: 

DE RUITER, Donja; VAN DER WOLF, Willem-Jan. Aggression and international criminal Law, The 

Hague: International Courts Association Press, 2011, p. 349-353, Article 1, p. 351. 
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 HARRIS, David. Cases and Materials on International Law. 7ª 
ed. rev. London: Sweet & Maxwell, 2010, 

p. 801. 
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Segurança determinar outros atos que possam constituir uma agressão sob as provisões da Carta das 

Nações Unidas. 
937

 UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY. op.cit. Article 3, p. 351-352. 
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constituintes de agressão, sobretudo, os relativos à promoção de bandos armados em seu 

território para atacar outro Estado. 

Vale ressaltar que a Resolução 3314 (XXIX) também defende em seu corpo, mais 

precisamente em seu artigo 7º, que não tem por escopo prejudicar o direito à 

autodeterminação, à liberdade e à independência, sobretudo no que tange aos povos ainda 

sob jugo colonial ou sofrendo com regimes racistas ou sob qualquer forma de dominação, 

o que não faria do documento um instrumento político de manutenção do status quo 

durante a descolonização afro-asiática. 

Destaca-se também, que o artigo 5º desta Resolução, em seu §3º ressalta a 

impossibilidade da legalidade de qualquer aquisição territorial ou de vantagem especial 

resultante de um ato de agressão, não permitindo assim, a conquista de território, 

mostrando plena conformidade com a Carta das Nações Unidas, sobretudo com seu artigo 

2º §4º.  

A linguagem contida na referida resolução se veria refletida em outros documentos 

como a Ata de Helsinque de 1975
938

 e em julgamentos da Corte Internacional de Justiça
939

, 

demonstrando que o banimento do uso da força entre Estados tenha se convertido em 

direito costumeiro
940

, tipificando a agressão estatal como o uso violento da força de um 

Estado contra outro, comprometendo direitos humanos básicos
941

, não sendo realizada em 

autodefesa ou não provocada, ou ainda, sem ser em defesa de outros Estados
942

, sem a 

autorização das Nações Unidas. 

Com a evolução do Direito Internacional, já na década de 1990, em resposta às 

atrocidades vividas no desmembramento da antiga Iugoslávia e aos massacres em Ruanda 

                                                 
938

 Embora não fosse um Tratado, esta declaração da Conferência sobre a Segurança e a Cooperação na 

Europa, que daria origem à Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, traz em seus princípios 
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inconsistente com a Carta das Nações Unidas, entre os Estados partícipes da Declaração (HELSINKI 

Declaration (August 1, 1975). Disponível em: http://hrlibrary.umn.edu/osce/basics/finact75.htm. Acesso 

em: 24 maio 2018). 
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 Alguns casos de destaque serão apresentados mais adiante no presente capítulo. 
940

 DINSTEIN, Yoram. War, aggression and self-defence. 6ª ed. New York: Cambridge University Press, 

2017, p. 108. 
941

 MAY, Larry. Aggression and crimes against peace. New York: Cambridge University Press, 2008, p. 

208. 
942

 A defesa de outros Estados poderá ocorrer caso autorizada pelo Conselho de Segurança das Nações 

Unidas. 
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relativos aos conflitos entre as etnias Hutu e Tutsi, criaram-se tribunais ad hoc
943

 para 

julgar indivíduos responsáveis por crimes internacionais
944

. 

Mesmo com sua importância, estes tribunais não apresentavam o conceito de crime 

de agressão com a responsabilidade individual, fato que só se alteraria com a criação do 

Tribunal Penal Internacional - TPI, com seu Estatuto do final do século XX e início de 

trabalhos já na primeira década do século XXI, a partir dos esforços da Comissão de 

Direito Internacional
945

, o projeto de estatuto para criação de um Tribunal Internacional, 

em 1994, que já apresentava a agressão como crime de jurisdição da possível corte a ser 

criada (art. 20)
946

.  

O Estatuto de Roma, de 1998, previra três crimes internacionais em seus artigos: 

genocídio (art. 6º), crimes contra a humanidade (art. 7º) e, finalmente, crimes de guerra 

(art. 8º)
947

 inicialmente. 

Apenas com a Conferência de Revisão do Tribunal Penal Internacional, realizada 

em Kampala, capital da Uganda, em 2010, que o crime de agressão passaria a ser tipificado 

sob jurisdição do Tribunal, seguindo a previsão do artigo 123, § 2º, do Estatuto, que previa 

o lapso de sete anos entre a entrada em vigor do documento para que houvesse uma 

Conferência de Revisão. 

A Conferência de Revisão seria aprovada por consenso e criaria o artigo 8 bis
948

, 

com a definição de crime de agressão para o Tribunal Penal Internacional. Este artigo 

possui dois parágrafos, sendo o primeiro explicativo com relação ao que consistiria o crime 

de agressão, isto é, meios de planejamento, preparação, iniciação ou execução por uma 

pessoa em posição efetiva de exercício de controle ou direção de atos políticos ou militares 

de um Estado, de um ato de agressão, pelo qual, em razão de suas características, 

gravidade e escala, constituem manifesta violação da Carta das Nações Unidas. Já seu 

                                                 
943

 Criados pelas resoluções 827 e 955 do Conselho de Segurança das Nações Unidas em 1993 e 1994, 

respectivamente, o Tribunal Penal Internacional para a Ex-Iugoslávia e o Tribunal Penal Internacional para 

Ruanda. 
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parágrafo segundo, define os atos de agressão com base na definição de 1974, pela 

resolução 3314 (XXIX) da Assembleia Geral das Nações Unidas. 

É interessante destacar, porém, que o processo de revisão e emeda
949

 ao Estatuto de 

Roma também trouxe o artigo 15 bis e, segundo este artigo, em seu §5º, um Estado que não 

seja parte do Estatuto estará livre da jurisdição da Corte com relação a crimes de agressão 

cometidos por nacionais daquele Estado ou cometidos em seu território, sendo assim, a 

pretensão punitiva de indivíduos que tenham cometido crimes de agressão não poderá 

existir caso o Estado não seja parte do Tribunal. 

Isto, porém, não excluiria a responsabilidade estatal pela agressão ocorrida, assim, a 

não participação do Tribunal Penal Internacional só excluirá, em tese, a possibilidade de 

punição de indivíduos em razão de crimes de agressão, continuando a Corte Internacional 

de Justiça a ter jurisdição para julgar os atos ilícitos cometidos pelos Estados, o que é 

interessante, haja vista que no caso específico da Crimeia, nem Ucrânia
950

, nem a 

Federação Russa são partes do Estatuto de Roma, tendo apenas assinado, mas não 

ratificado
951

. 

Finalmente, os §§2º e 3º do artigo 15 bis dispõem um número mínimo de 

ratificações para se reconhecer a jurisdição da Corte sobre o crime de agressão (trinta 

Estados parte) e que a mesma maioria necessária para o reconhecimento de jurisdição do 

Tribunal seria necessária para a ativação do crime de agressão, a partir do dia 1º de janeiro 

de 2017. 

Esta ativação só ocorreria em 14 de dezembro de 2017, pela resolução adotada por 

consenso entre as partes na Assembleia dos Estados Parte do Estatuto de Roma do Tribunal 

Penal Internacional
952

, ainda que fizesse a ressalva em seu parágrafo operativo segundo 

com relação aos Estados que não ratificaram ou não aceitaram as emendas, para estes, não 
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 É interessante destacar que o Brasil, embora tenha se demonstrado favorável à tipificação do crime de 
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será aplicado o crime de agressão a seus nacionais tampouco a atos cometidos em seu 

território. 

Agora que já esclarecemos o conceito de agressão, podemos passar ao conceito de 

anexação, tendo sempre como norte os acontecimentos ocorridos na Crimeia em março de 

2014, que seria o primeiro ato de anexação formal após ameaça ou uso da força contra 

outro Estado, no continente europeu, desde 1945
953

. 

 

4.3 O CONCEITO DE ANEXAÇÃO 

 

Para entendermos melhor os acontecimentos de março de 2014, coroados pelo 

Acordo que efetivou a anexação da “República da Crimeia” à Federação Russa, com sua 

adesão ao Estado russo, pelo artigo 1º, a partir da data de assinatura daquele documento
954

, 

é necessário primeiramente que conceituemos o termo anexação e o que o Direito 

Internacional entende com relação a este fenômeno. 

A anexação é o acréscimo de território realizado por um Estado em detrimento de 

outro. A conquista de territórios fora uma forma lícita de aumentar o tamanho das 

potências, por meio de guerras, em que, ao vencer o Estado inimigo, o vencedor acrescia 

ao seu território total ou parcialmente o território do Estado derrotado. Outrossim, ao longo 

dos séculos fora considerada a intervenção das grandes potências em Estados menores uma 

prática aceita entre as potências ocidentais
955

. 

A conquista fora considerada como uma forma originária de aquisição territorial, 

embora com diferenças do res nullius, haja vista que neste caso a soberania não era 

inexistente, mas, fora destruída pela força do vencedor
956

, sendo permitida, portanto, 

quando o território fosse considerado res nullius, habitado por tribos selvagens, sem 

autoridade ou organização de espécie alguma, ou ainda rudimentar, bem como a territórios 

abandonados por seus antigos senhores, res derelictae
957

. 
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A partilha do continente africano realizada na segunda metade do século XIX é um 

exemplo deste tipo de política que teve, com os países americanos liderados pela Argentina 

e pelo Brasil, uma tentativa, em 1890, de condenação da conquista de território, banindo a 

ameaça do uso da força ou a presença de forças armadas como método de conquista de 

novos territórios
958

. 

Já no século XX, a Doutrina Stimson foi criada, em referência ao secretário de 

Estado dos Estados Unidos da América, que enviara ao Japão e à China, em 1932, 

documento afirmando que seu Estado não reconheceria tratado que fosse resultado de uma 

violação do Pacto Briand-Kellogg, tento em vista a situação referente à ocupação da 

Manchúria pelo Japão, criando o Estado-tampão de Manchukuo
959

. 

Posteriormente, a mesma doutrina seria usada para não reconhecer o Anschluss, isto 

é a anexação da Áustria à Alemanha, em 1938, e a criação do protetorado alemão, no 

mesmo ano, na Tchecoslováquia, todavia, tal doutrina, embora sendo consagrada pelo, já 

citado, Pacto Saavedra-Lamas, fracassaria, como no caso da conquista da Etiópia pela 

Itália, que teve o aceite de pelo menos quarenta Estados
960

, além das conquistas territoriais 

da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial em toda a Europa, ocupando territórios 

cujos governos, muitas vezes, encontravam-se exilados em Londres, no Reino Unido
961

. 

A anexação só seria devidamente proscrita com a criação da Organização das 

Nações Unidas, que já em sua Carta sinalizava, no artigo 2º, §4º a proibição do uso da 

força contra a integridade territorial de outro Estado
962

, mas, só ganharia maior força, em 

1970, com a Resolução 2625 (XXV) da Assembleia Geral das Nações Unidas, a 

Declaração Relativa aos Princípios de Direito Internacional com Respeito às Relações 

Amistosas e à Cooperação entre Estados, em conformidade com a Carta das Nações 

Unidas 
963

, adotada pelos membros das Nações Unidas, sem contar com objeções de 
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nenhum de seus membros, nem mesmo Ucrânia, Belarus ou Rússia, o que dá força à sua 

natureza consuetudinária
964

. 

Este documento, em seu primeiro princípio, já demonstra a impossibilidade da 

existência do uso da força, ou de sua ameaça, com os dispositivos da Carta das Nações 

Unidas
965

, ressaltando que o território de um Estado não deve ser objeto de ocupação 

militar resultante do uso da força, contrário ao disposto na Carta, não podendo este 

território ser objeto de aquisição por outro Estado em razão da ameaça do uso da força e 

que nenhuma aquisição realizada por meio do uso da força deverá ser reconhecida como 

juridicamente válida, legal. 

A ocupação militar, como controle temporário, não passa a soberania do território a 

outro Estado, sendo, portanto, a anexação uma violação mais grave do que a ocupação
966

, 

haja vista que tem o objetivo de ser permanente, diferentemente da ocupação militar do 

território, que só denotaria controle temporário, terminando o conflito, cessaria a ocupação. 

A anexação, portanto, diferencia-se da cessão de território, quando ambos Estados 

envolvidos na questão
967

 estão de acordo com a mudança no desenho de suas fronteiras
968

. 

A ocupação militar, como controle temporário, não passa a soberania do território a outro 

Estado, sendo, portanto, a anexação uma violação mais grave do que a ocupação
969

, haja 

vista que tem o objetivo de ser permanente, diferentemente da ocupação militar do 

território, que só denotaria controle temporário. 

 Destaca-se, também, a atuação do Conselho de Segurança da Organização das 

Nações Unidas, sobretudo com relação ao conflito israelo-palestino, já que pôde, em mais 

de uma ocasião diferente, manifestar–se no sentido de enfatizar a inadmissibilidade da 

aquisição de território por meio do uso da força
970

, como se pode notar pela Resolução 
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242
971

, de 22 de novembro de 1967, relativa à ocupação territorial israelense de territórios 

ocupados no Oriente Médio
972

, dentro do contexto da Guerra dos Seis Dias
973

. 

A Corte Permanente de Justiça Internacional e, sobretudo, a Corte Internacional de 

Justiça tiveram oportunidade de se pronunciar, em diversos momentos, com relação à 

aquisição territorial pelo uso da força ou com ameaça de seu uso. Passaremos à análise não 

exaustiva de alguns destes casos para ilustrar a anexação, dentro do contexto da agressão, e 

assim podermos dar continuidade com a análise dos acontecimentos em março de 2014 na 

Crimeia, sob este prisma. 

 

4.4 JURISPRUDÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE AGRESSÃO E ANEXAÇÃO 

 

As cortes internacionais
974

 puderam debruçar-se sobre estas questões em algumas 

oportunidades. Inicialmente, destaca-se o parecer, ainda da Corte Permanente de Justiça 

Internacional, de 1931, sobre o Regime Aduaneiro entre a Alemanha e a Áustria
975

. 

Este questionamento à Corte envolvia a união aduaneira entre os dois Estados e o 

Protocolo firmado entre eles para efetuar tal empreendimento. Restava, portanto, se esta 

união colocaria em risco o Tratado de Saint Germain-en-Laye que, ao final da Primeira 

Guerra Mundial, estabelecia, em seu artigo 88
976

, a independência do Estado austríaco, 

cabendo ao Conselho da Sociedade de Nações consentir com qualquer alteração que 

pudesse afetar as liberdades daquele Estado, assim como se esta união aduaneira poderia 

afetar o Protocolo nº I, assinado em Genebra entre Áustria, Tchecoslováquia, Itália, França 
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e Reino Unido com relação à independência política e à integridade territorial  e à 

soberania da Áustria
977

. 

A Corte decidira, de forma bastante acirrada, por oito votos a sete, que a união 

pretendida pelo documento assinado entre Áustria e Alemanha ameaçaria o Protocolo 

assinado em Genebra em 1922, afetando a independência econômica do Estado austríaco. 

Os sete votos vencidos
978

, porém, não entendem que o Protocolo anunciado por 

Áustria e Alemanha afetaria nem o artigo 88 do Tratado de Saint Germain-en-Laye, nem o 

Protocolo nº1 assinado em Genebra em 1922, haja vista que as vantagens econômicas 

observadas pela Alemanha com a união não acarretariam a perda da independência da 

Áustria, uma vez que para que o acordo prosperasse, esta deveria continuar existindo como 

Estado separado da Alemanha, com seu território, legislatura, leis e burocracia alfandegária 

próprios, não subordinando o governo de um Estado ao governo do outro
979

. 

É interessante destacar que, em seu voto separado, o juiz Anzilotti, embora aceite as 

conclusões da maioria que julgou incompatível o Protocolo, que daria origem à união 

aduaneira entre Alemanha e Áustria, aos Tratados de Saint Germain-en-Laye e o Protocolo 

de Genebra, afirma que o fato de a independência da Áustria haver sido inscrita tanto no 

Tratado de Saint Germain-en-Laye quanto no Tratado de Versalhes demonstrava interesse 

comum europeu
980

, o que determinaria as restrições que foram aplicadas àqueles dois 

países
981

. 

Não obstante, o juiz também fora da opinião que a união aduaneira austro-

germânica não poderia representar apenas formalmente a independência da Áustria, 

colocando-a em risco, do contrário, poderia ser considerada uma alienação desta e, 

portanto, iria de encontro à inteligência contida no artigo 88 do Tratado de Saint Germain-

en-Laye, sendo facultado ao Conselho da Sociedade das Nações, após o Parecer 
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Consultivo, a possibilidade de usar dos meios que melhor julgar necessários para preservar 

a inalienabilidade da independência austríaca
982

. 

Este Protocolo entre os dois Estados não geraria uma ocupação territorial com a 

extinção da independência e a anexação de territórios da Áustria à Alemanha, porém, é 

interessante destacar que seis anos mais tarde, em 1938, ocorreria o Anschluss, uma 

anexação fruto de agressão. No início de 1938, o governo nazista na Alemanha começou a 

pressionar o governo austríaco, tentando introduzir partidários nazistas no governo daquele 

país, com ameaças de uso de força militar. 

Esta movimentação levou a uma evolução nas relações a ponto de, em 12 de março 

daquele ano, Hitler ordenar o início de uma invasão militar ao país vizinho e pouco depois, 

um plebiscito
983

 acerca da anexação da Áustria à Alemanha. O resultado seria vitória da 

anexação com números exorbitantes de 99%, enquanto as demais potências europeias nada 

ou muito pouco puderam fazer para frear a escalada que daria origem à Segunda Guerra 

Mundial, inclusive com, além da Áustria, a anexação da minoria alemã dos Sudetos à 

Alemanha
984

. 

O respeito ao Direito Internacional àquele momento poderia ter impedido a 

movimentação seguinte quando, no mesmo ano, pelo Tratado de Munique, fracionou-se a 

Tchecoslováquia em favor da mesma Alemanha, mas desta vez com anuência e 

participação da Itália, Reino Unido e França, sem o principal interessado, o governo 

tchecoslovaco, passando a região dos Sudetos ao território alemão e, posteriormente, tanto 

a Boêmia quando a Morávia para o controle daquele país
985

. 

Outro caso de destaque que explicita o uso da força por um Estado a outro, uma 

agressão, viria a ser julgado, já no período onusiano, pela Corte Internacional de Justiça, na 

década de 1980, entre a Nicarágua e os Estados Unidos da América. O país centro-

americano levou o caso à Corte alegando que a potência da América do Norte fizera 

diversos exercícios militares na região como meio de mostrar força e intimidar a Nicarágua 

além de diretamente apoiar o grupo insurreto contrário aos Sandinistas, que se 
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encontravam no poder, os “Contras”, e ainda apoiar, financiar e, até mesmo, ser 

responsável pelo comando de operações paramilitares na região
986

. 

Algumas das manobras militares, segundo o governo nicaraguense, teriam sido 

efetuadas pelos Estados Unidos em conjunto com o Estado vizinho à Nicarágua, Honduras, 

ao passo que a potência americana, embora sem ter participado da fase de julgamento de 

méritos
987

 contestou, nos contra-memoriais, que países como Honduras, El Salvador e 

Costa Rica procuraram seu governo buscando auxílio, à luz do artigo 51 da Carta das 

Nações Unidas, à legítima defesa de seus territórios. Portanto, os Estados Unidos teriam 

efetuado sua participação na região à luz do TIAR, respeitando os pedidos, sobretudo de 

Honduras e de El Salvador, sendo então as atividades da superpotência consagradas na 

defesa coletiva, reconhecida pela Carta
988

. 

Ainda que o julgamento tenha sido favorável à Nicarágua quanto à inexistência de 

legítima defesa coletiva realizada pelos Estados Unidos, concluindo-se que a superpotência 

violara o direito costumeiro de não intervenção em assuntos de outros Estados, o direito 

costumeiro da inviolabilidade da soberania e da proibição do uso da força contra outro 

Estado, por doze votos a três, destaca-se o reconhecimento da Corte de pelo menos a letra 

“g” do artigo 3º da Resolução 3314 (XXV) da Definição de Agressão da Assembleia Geral 

das Nações Unidas, que considera o envio de tropas armadas, irregulares ou mercenárias 

para agir como força armada contra outro Estado como um ato de agressão, como direito 

costumeiro
989

. 

Outrossim, o caso referido é de grande destaque também pela posição de alguns 

juízes que, em opiniões apartadas reconheceram a proibição do uso da força como jus 

cogens
990

, norma peremptória
991

, além de ter sido uma oportunidade sem precedente de a 
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Corte se manifestar acerca da intervenção de um Estado em outro, como já sinalizado mas, 

sobretudo, tal qual reconhecido ao tratar do artigo 3º, letra “g” da Resolução 3314 (XXV), 

fora uma oportunidade de apreciar o uso indireto da força, no caso específico, via o grupo 

“Contras”, considerando-a contrária ao Direito Internacional costumeiro
992

. 

Apenas a título de ilustração, uma vez que o caso será um pouco mais aprofundado 

no capítulo sobre a autodeterminação, a Corte Internacional de Justiça, e o Conselho de 

Segurança, em contextos diferentes, uma vez que incorporava o período da descolonização 

dos continentes africano e asiático, também se pronunciaram diretamente contrários à 

anexação de territórios em ocasião referente à Namíbia. 

Neste caso, a Namíbia, uma antiga colônia europeia
993

, sofreu a anexação de todo 

seu território pelo Estado vizinho, o que gerou manifestações de não conformidade com o 

Direito Internacional, pela comunidade internacional. 

O Conselho de Segurança, pela Resolução 276, em 1970, pronunciou-se contra a 

continuidade da presença da África do Sul no território namíbio, sendo declarada ilegal
994

 

e, também, mais tarde, a Corte Internacional de Justiça, no Parecer Consultivo sobre as 

Consequências Jurídicas, para os Estados, da Presença Contínua da África do Sul na 

Namíbia (África do Sudoeste). Não Obstante a Resolução 276 (1970) do Conselho de 

Segurança
995

 confirmou por treze votos a dois a ilegalidade da presença da África do Sul 

na Namíbia, devendo a primeira se retirar da administração do território, dando fim à 

ocupação. 

Embora outros casos também tratem do uso da força e sua ilegalidade, como o 

Parecer Consultivo sobre a Legalidade da Ameaça ou do Uso de Armas Nucleares de 08 de 
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julho de 1996
996

, que permitem a confirmação da ilegalidade da força nas relações 

internacionais, reforçando o disposto no artigo 2º, §4º da Carta das Nações Unidas
997

, outro 

Parecer, já no século XXI traz maior atenção para o tema, o Parecer Consultivo sobre as 

Consequências Jurídicas da Construção de um Muro no Território Ocupado da Palestina, 

de 09 de julho de 2004
998

. 

O Parecer trata da discussão sobre a legalidade da construção de um muro, desde 

2002, e ainda em pé, com mais de 700 quilômetros de extensão
999

, pelo Estado de Israel no 

território ocupado da Palestina, incluindo Jerusalém Oriental, que, desde 1967, vinha 

tomando decisões com o objetivo de mudar o status da cidade de Jerusalém
1000

, restando 

clara a ilegalidade da aquisição de territórios pelo uso da força, tendo como beneficiário o 

agressor
1001

. Esta situação criou uma situação de fato que corresponde a uma anexação, 

vedada pelo Direito Internacional. 

Na decisão, citando resoluções do Conselho de Segurança que reconhecem a 

ilegalidade da aquisição de território por meio da guerra ou do uso da força, como a 

resolução 242 e 298 e o artigo 2º, §4º da Carta das Nações Unidas, que bane a ameaça ou o 

uso da força nas relações internacionais como ameaça a integridade política ou 

independência dos Estados, entre outros documentos
1002

, a Corte decide, por quatorze 

votos a um, que a construção do muro violava o Direito Internacional, devendo Israel 

cessar com os trabalhos de edificação do mencionado muro no Território Palestino 

Ocupado, além de repelir qualquer legislação contrária a essa proibição. 
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Assim, deveriam cessar as violações às obrigações internacionais por parte de 

Israel, além dar início ao reparo de danos derivados da construção. Finalmente, a Corte 

também, em sua decisão, insta as Nações Unidas a considerar demais ações necessárias 

para por fim à situação ilegal resultante da construção do muro e do regime associado a 

esta construção
1003

. 

Não obstante, a Corte também se manifestou acerca da obrigatoriedade do não 

reconhecimento da situação ilegal derivada da construção do muro em questão, além de 

obrigar os Estados-partes da Convenção de Genebra de 1949 (Proteção de Civis em Tempo 

de Guerra) a assegurar o cumprimento, por parte de Israel, do Direito Internacional 

Humanitário consagrado naquele documento, porém por uma margem de votação menor, 

treze votos a favor, contra dois contrários
1004

. 

Fonte de grande interesse como prova da consagração da proibição da aquisição de 

territórios pela força, anexação, como norma de Direito Internacional pode ser encontrado 

também nas opiniões em separado, no Parecer Consultivo sobre o muro na Palestina. 

O juiz Nabil Elaraby considera o disposto no artigo 2º, §4 da Carta das Nações 

Unidas como jus cogens, sendo interpretado com ênfase na proibição de ganho territorial 

proveniente do uso ou ameaça do uso da força, posteriormente pela resolução 2625 (XXV) 

da Assembleia Geral
1005

. 

O juiz Hisashi Owada afirma a impossibilidade de aquisição de territórios pela 

força como Direito Internacional costumeiro
1006

, no mesmo sentido seguirá também o juiz 

Abdul Koroma, ao afirmar que ao se construir o muro, Israel anexara partes do território 

ocupado, tendo tomado decisões contrárias ao princípio fundamental de Direito 

Internacional de não aquisição de territórios pelo uso da força
1007

. 
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Assim, com a análise da forma como as Cortes interpretaram o conceito de 

anexação e uso ou ameaça do uso da força nas relações internacionais, podemos concluir 

que é pacífico que estes conceitos e a agressão, embora inicialmente tenham sido 

conceituados por meio de resoluções não vinculantes, hodiernamente sejam consideradas 

como fonte de Direito Internacional, como costumes, portanto, passíveis de gerarem 

responsabilidade de Estado em caso de descumprimento. 

Tendo conceituado agressão, uso ou ameaça do uso da força e anexação, podemos 

passar para a parte final do presente capítulo, analisando os acontecimentos na Crimeia, em 

março de 2014, à luz destes conceitos e identificando os fatos ocorridos com a 

jurisprudência das Cortes, históricos similares das relações internacionais e com as fontes 

primárias do Direito Internacional, caracterizando, assim, os eventos. 

 

4.5 A ANEXAÇÃO DA CRIMEIA: AGRESSÃO RUSSA 

 

Os eventos de março de 2014 com relação à Crimeia serão explorados sob a 

perspectiva de diversas hipóteses e fracionados neste e nos próximos dois capítulos. Neste 

ponto, serão analisados apenas a anexação da República da Crimeia à Federação Russa e a 

presença de pessoal fardado, mas sem identificação militar, na Península durante os dias 

que precederam à fratura do território ucraniano, ocupando edifícios públicos estratégicos. 

Para que a análise possa ser mais bem efetuada, antes, é necessário que nos 

debrucemos sobre os tratados, tanto bilaterais quanto multilaterais, que envolvem a 

Ucrânia e a Federação Russa com relação à manutenção das fronteiras e à integridade 

territorial, haja vista que serão de extrema importância ao analisarmos os fatos ocorridos 

em março de 2014. 

Poucos meses após a declaração de independência
1008

, em oito de dezembro de 

1991, três dos quatro Estados que assinaram o tratado que criou a União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (Rússia, Ucrânia e Bielorrússia), assinariam em Minsk o Acordo de 

Belavezha
1009

 no qual se dissolvia a União Soviética
1010

 e era estabelecida a Comunidade 

de Estados Independentes, com base em reconhecimento mútuo, respeito à soberania de 
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Estado, direito inalienável à autodeterminação, abstenção do uso da força, equidade e não 

intervenção nos assuntos internos de seus membros, reafirmando os compromissos 

existentes na Carta das Nações Unidas, reafirmando a Ata de Helsinque e outros 

documentos relativos à segurança, em seu preâmbulo, e especificamente, em seu artigo 5º, 

reconhecendo a integridade territorial e a inviolabilidade das fronteiras de cada 

signatário
1011

. 

Na sequência no mesmo mês, foi ampliada a quantidade de membros da 

Comunidade de Estados Independentes, sendo assinada por todas as ex-repúblicas 

soviéticas, menos a Geórgia
1012

, a Declaração de Alma-Ata
1013

, no Cazaquistão
1014

. 

Tanto seu preâmbulo, quanto o artigo primeiro do Acordo do Conselho de Chefes 

de Estado e de Governo
1015

 que acompanha a Declaração retomam os princípios que 

deverão nortear os signatários em suas relações mútuas, isto é, dentre os já enunciados no 

Acordo de Belavezha, a renúncia à ameaça ou ao uso da força, a integridade territorial e o 

respeito às fronteiras existentes, à época da assinatura. 

Na ocasião da assinatura de Alma-Ata, também foram envidados esforços com 

relação aos armamentos nucleares
1016

, o que levaria à futura reunião que daria origem ao 

Memorando de Budapeste, em 1994
1017

 que, ainda que haja discussão acadêmica sobre a 

natureza deste documento, no caso deste ser um tratado, deve ser considerado como tal, 

garantindo direitos e impondo obrigações às partes
1018
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No Memorando sobre Garantias de Segurança, que passou a ser conhecido como 

Memorando de Budapeste
1019

, de 1994, dentro do contexto da entrada da Ucrânia no 

Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e da eliminação de armas nucleares do 

território ucraniano, os signatários com a Ucrânia, Estados Unidos da América, Reino 

Unido da Grã Bretanha e Irlanda do Norte e a Federação Rússia, nos dois primeiros 

artigos, reafirmam a independência e a soberania da Ucrânia, bem como o respeito às 

fronteiras existentes daquele país, além de reconhecerem a obrigação de não se usar da 

ameaça ou uso da força contra a integridade territorial e política da Ucrânia, salvo em 

casos permitidos pela Carta das Nações Unidas. 

Finalmente, já em 1997, Ucrânia e Federação Russa assinaram o Tratado de 

Amizade Cooperação e Parceria, cujos artigos 2º e 3º reconhecem a inviolabilidade das 

fronteiras existentes entre ambos os países, a integridade territorial e a impossibilidade do 

uso da força (mesmo a econômica) ou outros tipos de pressão nas relações entre os dois 

Estados. Este tratado teria originalmente, segundo o artigo 40, validade por um período de 

dez anos, automaticamente renovado por mais dez anos, caso nenhuma das partes 

informasse seu desinteresse na renovação, em até seis meses antes do final do prazo
1020

. 

Com relação especificamente ao território da Crimeia, também no ano de 1997, os 

dois Estados assinaram três acordos com relação à divisão da Frota do Mar Negro entre 

ambos. Estes acordos que garantiam o uso da base de Sebastopol teriam validade por vinte 

anos, devendo a Federação Russa, a cada ano, informar as autoridades ucranianas sobre a 

quantidade de seu pessoal que se encontraria estacionada, portanto, no território ucraniano. 

Segundo o artigo quarto do tratado sobre o Status e Condições da Estadia da Frota 

do Mar Negro da Federação Russa no Território da Ucrânia
1021

, que fora prolongado em 

2010, pelo Acordo de Carcóvia, relacionando a estadia das tropas russas em território 

ucraniano com a redução do preço da importação de gás pela Ucrânia, proveniente da 
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Rússia, renovando a presença russa no território ucraniano por mais vinte e cinco anos a 

partir de 2017
1022

. 

Desta forma, a presença militar russa em território ucraniano seria garantida até 

2042, porém, com os acontecimentos de março de 2014, o governo russo declarou que suas 

tropas não mais se encontrariam no território ucraniano, devendo, portanto, ser considerado 

encerrado o Acordo
1023

. 

Estes acordos, porém, não podem ser equiparados ao que tem os Estados Unidos da 

América com Cuba, com relação à Baía de Guantánamo, ou das bases de soberania 

britânica no Chipre, uma vez que a jurisdição, controle e soberania continuariam com a 

Ucrânia, sendo cedido apenas o seu uso
1024

. 

Com estes tratados em foco, podemos passar à análise da anexação do território 

crimeano à Federação Russa partindo de duas situações distintas. Iniciaremos 

primeiramente sob o prisma da presença militar alienígena no território crimeano, com 

duas abordagens, a primeira considerando os personagens da anexação como tropas russas 

disfarçadas, a segunda considerando serem manifestantes autóctones crimeanos, vestidos 

em trajes militares verdes e usando máscaras
1025

, personagens responsáveis pela fratura do 

território ucraniano. 

 

4.5.1 Os homenzinhos verdes 

 

 Conforme já narrado, durante a crise inaugurada no ano de 2014, houve certa 

preocupação com relação ao futuro da Crimeia, com a criação de milícias de autodefesa 

pró-Rússia e com a possível chegada de nacionalistas ucranianos armados para garantir o 

status quo, à época da discussão sobre a possibilidade ou não de se efetivar o plebiscito 

com relação à anexação da Península ao resto do território russo, resgatando algumas 

pesquisas que foram realizadas localmente entre os anos de 2011 e 2014, que 

demonstravam que o apoio crimeano para a mudança de soberania territorial, passando a 
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fazer parte da Federação Russa, era pequeno, entre 23 e 41%
1026

, sobretudo se comparado 

aos resultados finais que garantiram a anexação
1027

. 

Ainda em fevereiro daquele ano, tropas não identificadas de soldados, 

aproximadamente em número de sessenta e armados com fuzis Kalashnikov
1028

, tomaram 

controle de posições importantes crimeanas, como os dois aeroportos internacionais e o 

Parlamento da Crimeia, sendo removido o governo local pela força
1029

, substituído pelo 

governo encabeçado por Sergey Aksyonov
1030

. 

Primeiramente, estes soldados não identificados foram apontados como tropas 

locais de autodefesa para proteção dos russos étnicos na península e, apenas 

posteriormente, sendo admitidas como tropas russas
1031

. Neste período, é importante 

destacar que a Crimeia já não aceitava a autoridade vinda de Kyiv, considerada como 

ilegítima e inconstitucional pelas forças locais crimeanas
1032

. 

Neste cenário instável, houve a Declaração Unilateral de Independência da 

República Autônoma da Crimeia e Sebastopol
1033

, aprovada pelo Parlamento Crimeano por 

78 dos 81 deputados. Esta Declaração
1034

 chamava a população crimeana para participar de 

um plebiscito acerca da futura entrada ou não como território da Federação Russa, a ser 

organizado no dia 16 de março de 2014. Assim, caso fosse apoiada a incorporação ao 

território russo, pelo §3º, a nova República da Crimeia enviaria a proposta ao governo 

russo a ser formalizado por um tratado bilateral. 
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Com o apoio popular obtido no plebiscito
1035

, que possuía apenas duas opções, 

restauração à Rússia ou restauração à Ucrânia, não considerando permanecer como uma 

república independente como opção
1036

, o Parlamento deu continuidade ao processo de 

unificação com a Federação Russa. 

Isto ocorreu ainda que a Assembleia Geral das Nações Unidas tenha se manifestado 

contrária ao plebiscito, considerando como ilegal e urgindo os Estados a não se usarem da 

ameaça ou do uso da força para alterar as fronteiras da Ucrânia e recorrerem a uma solução 

pacífica para a situação, via Resolução 68/262
1037

. 

Houve também outras manifestações de órgãos internacionais, como o Conselho da 

Europa, que suspendeu temporariamente os direitos de voto da Federação Russa, em razão 

da violação da integridade e soberania ucraniana
1038

, e o Conselho do Atlântico Norte, 

organismo de decisão política da OTAN
1039

. 

Ainda assim, a situação na Crimeia se agravaria, culminando com a entrada da 

República da Crimeia, via emenda constitucional, na Federação Russa no dia 11 de abril do 

mesmo ano, o que gerou manifestações da Ucrânia, considerando a República Autônoma 

da Crimeia e Sebastopol sob ocupação militar russa. 

Com este cenário, podemos passar a aplicação do conceito de agressão e anexação 

no Direito Internacional em duas hipóteses diferentes, a primeira, mais óbvia, sendo os 

homenzinhos verdes soldados russos disfarçados, enquanto a segunda, um pouco mais 

complexa, com os homenzinhos verdes sendo cidadãos crimeanos, organizados para a 

autodefesa territorial. 
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4.5.1.1 Os homenzinhos verdes russos 

 

Há relatos que permitem concluir que parte dos soldados que tomaram os principais 

pontos estratégicos da Península da Crimeia seriam militares russos, auxiliados por alguns 

Berkut
1040

, polícia especial, da Crimeia. 

Afirma-se que as tropas russas pertenciam ao 45º Regimento Aéreo, de navios 

estacionados em Sebastopol, da Frota do Mar Negro, cossacos de Kuban
1041

, do Batalhão 

Leste Checheno, da 31ª Brigada de Guardas, da 22ª Brigada Especial de inteligência 

(GRU
1042

), entre outras tropas, compondo um total entre 30 e 35 mil soldados, todos sem 

identificação, não portando documentos pessoais, nem telefones celulares
1043

, componentes 

de forças armadas bem treinadas e equipadas, com capacidade para tomarem os principais 

pontos de controle da Crimeia sem precisar derramar sangue
1044

. 

Há, também, relatos que apontam serem tropas russas que teriam entrado no 

território ucraniano a pedido do presidente deposto Yanukovych, durante as manifestações 

de Maidan e sua derrubada do poder, com o intuito de retornar a estabilidade ao país e 

proteger o povo ucraniano
1045

. Putin reconheceria, ainda no mês de março de 2014, que 

tropas russas participaram nos momentos de crise na Crimeia, ainda que em um primeiro 

momento ele tenha sido contrário a esta informação, alegando que não se tratavam de 

tropas da Federação Russa
1046

. 

O envio de tropas de um Estado para auxílio de outro Estado em si, não está em 

desacordo com o Direito Internacional
1047

, um ano antes, por exemplo, o Mali pedira 

auxílio da França para intervir em seu território com o intuito de acabar com ofensivas de 

grupos armados extremistas e terroristas. O pedido do Estado africano, em 2013, e a 

resposta da ex-metrópole foram interpretadas de maneira positiva pelo Conselho de 
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Segurança, que aprovou as ações, reconhecendo-as como necessárias dentro do contexto 

em que vivia o país africano
1048

. 

Voltando ao caso da Crimeia, a situação fática se apresenta de forma diferente. Não 

haveria ilicitude se a Federação Russa se limitasse, confirmando o envio de tropas, a 

garantir o respeito às ordens constitucionais do Estado ucraniano, mantendo-se de acordo 

com o limite do livre consentimento dado pelo Ucrânia, na figura de Yanukovych, caso 

seja considerado que o ex-presidente era legalmente apto para emitir o consentimento ao 

envio de militares russos ao seu país. 

Isto se daria uma vez que o consentimento para o uso de forças armadas de outro 

Estado em seu território deve ser voluntário, anterior ao envio ser efetivado, ou seja, não 

poderá haver uma invasão e posteriormente ela ser aceita pelo Estado. Uma situação como 

esta, de autorização após o envio, minaria a voluntariedade do consentimento e, finalmente 

a legalidade do pedido, ou seja, aquele que efetivamente busca o auxílio de outra soberania 

deve estar legalmente apto para agir desta forma
1049

. 

A situação do ex-presidente e do auxílio russo, nesta questão, é controversa com 

relação à legitimidade de um chefe de Estado deposto atuar desta forma. Há, porém, ao 

menos um antecedente que corrobora com a possibilidade, embora cada caso deva ser 

analisado isoladamente. 

Em 2015, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, em sua Resolução 2216, 

reconhecera a legitimidade do presidente iemenita que havia, anteriormente, sido deposto e 

detido pelo dissidente Abdulmalik Al-Houthi
1050

 em pedir auxílio do Conselho de 

Cooperação dos Estados Árabes do Golfo e da Liga Árabe. 

Obviamente, as situações ucraniana e iemenita não são idênticas, todavia, a 

resolução do Conselho de Segurança demonstra que há possibilidade que, em determinadas 

condições, um presidente deposto seja ainda reconhecido como legítimo para oferecer o 

consentimento ao uso de força estrangeira em seu território estatal. 

A situação da Crimeia se distancia também por ter como contrária na questão a 

Federação Russa, um dos membros permanentes do Conselho de Segurança, com poder de 

veto, embora a Ucrânia, ainda antes da anexação tenha enviado uma carta ao Conselho 

solicitado que se reunissem para discutir o tema, com base nos artigos 34 e 35 da Carta das 
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Nações Unidas, uma vez que a situação poderia levar ao ponto de constituir uma séria 

ameaça à paz 
1051

. 

A ilicitude, porém, das ações de tropas russas na Crimeia encontra-se justamente 

por extrapolar qualquer tipo de possibilidade de auxílio militar para superar a situação de 

instabilidade que envolvia o país e facilitar ou fomentar a secessão da República 

Autônoma da Crimeia do Estado ucraniano e, posteriormente, aceitar a incorporação da 

República da Crimeia e Sebastopol como um Estado dentro da Federação Russa. 

Pode-se, porém, buscar uma situação histórica que permita ser feita a associação 

entre o passado à situação presente da Crimeia. Embora a situação política de 1938 na 

Áustria seja completamente diferente da realidade ucraniana e russa em 2014
1052

, guardam-

se algumas similitudes quanto a alguns atos que foram efetuados tanto no século XX, 

quanto no século XXI. 

Tanto a Áustria do Anschluss, ou seja, da unificação entre aquele país e a 

Alemanha, e a Crimeia, passaram por plebiscitos com relação à unificação de seus 

territórios a outro Estado e, nos dois casos, o Estado, o qual seria beneficiado pela 

anexação, possuía tropas militares ocupando o território em que se organizava o plebiscito.  

Os resultados referentes às anexações, nos dois casos, foram extremamente favoráveis, 

mais de 96% com relação à Crimeia
1053

 e 99% com relação à Áustria
1054

. 

O caso da Crimeia, portanto, tem similitudes claras apenas com acontecimentos 

anteriores à criação das Nações Unidas. Efetivamente, após a criação desta Organização, o 

uso da força ou a ameaça de seu uso foram banidos das relações internacionais entre seus 

membros, não sendo possível que tropas de um Estado sejam usadas para ameaçar a 

integridade territorial ou a independência política de outro Estado, conforme o artigo 2º 

§4º
1055

. Ademais, a resolução 3314 (XXIX) da Assembleia das Nações Unidas que 
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caracteriza atos de agressão, em seu artigo 3º, letras “a” e “e” permitem enquadrar as 

atitudes da Federação Russa com relação à Ucrânia como uma agressão. 

Pela letra “a”, do artigo 3º, da resolução 3314 (XXIX), que já foi considerada como 

de conteúdo de Direito Internacional consuetudinário, apesar de seu caráter não 

vinculante
1056

, temos que, caso não seja considerada lícita o consentimento de uso de força 

de Yanukovych à Federação Russa, a ocupação militar, ainda que temporária, das tropas 

russas ao território crimeano e a anexação fruto deste momento de ocupação, deste uso da 

força, ao Estado russo configura uma agressão, inconsistente com a Carta das Nações 

Unidas e, portanto, uma violação do Direito Internacional. 

Pela letra “e”, do mesmo artigo, considerando que o consentimento dado por 

Yanukovych ao uso da força pela Federação Russa possa ser considerado legítimo e, 

portanto, lícito, ainda assim, por extrapolar as condições que permitiriam a ajuda, haja 

vista que, ao menos pelo que foi divulgado, era para auxiliar a finalizar a instabilidade 

gerada em razão do Maidan, e não aumentar a instabilidade, facilitando ou permitindo a 

secessão do território crimeano e, posteriormente, realizando a anexação. Assim, também 

se enquadraria como um ato de agressão russa à Ucrânia, portanto, da mesma forma uma 

violação do Direito Internacional, uma ilicitude contrária ao disposto nos artigos da Carta 

das Nações Unidas. 

Concluindo, em qualquer situação, sendo as tropas denominadas pelos jornalistas e 

pela população em geral como homenzinhos verdes pertencentes às forças armadas 

regulares da Federação Russa, enquadrar-se-á como ato de agressão, ilícito pelo Direito 

Internacional, violando normas peremptórias (jus cogens) como a prescrição da ameaça ou 

uso da força contra outros Estados. 

Somada à agressão, a Federação Russa também incorrera na ilicitude fruto do 

descumprimento dos tratados bilaterais e multilaterais assinados tendo como parte a 

Ucrânia em que se reconhecia a integridade territorial deste país e o respeito às suas 

fronteiras, sendo eles o Acordo de Belavezha (1991), o Memorando de Budapeste (1994), 

ambos multilaterais e o Tratado de Amizade, Cooperação e Parceria (1997) com a Ucrânia. 

Além destes documentos, também há a quebra contratual referente aos Tratados 

referentes à Frota do Mar Negro, com a cessão para uso de Sebastopol, e o Acordo de 

Carcóvia que, em contrapartida pelo uso do território ucraniano pelas forças armadas 

                                                                                                                                                    
as obrigações resultantes da Carta devem prevalecer com relação a todas as demais obrigações contraídas 

por seus membros, provenientes de qualquer outro acordo internacional. 
1056

 Vide item 4.4 do presente capítulo. 
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russas, haveria pagamento e abatimento no preço da importação do gás natural pela 

Ucrânia. 

 

4.5.1.2 Os homenzinhos verdes, grupo autóctone 

 

Caso os personagens que tomaram os principais pontos de controle da Península da 

Crimeia não sejam soldados russos, mas grupos autóctones de defesa, a situação será 

diferente. Ao serem nativos crimeanos, armados, permitindo a declaração unilateral de 

independência, não se caracterizaria, em tese, a agressão russa, porém, como será analisado 

nos próximos capítulos, o exercício da autodeterminação com secessão proveniente do uso 

ou da ameaça de uso da força, historicamente tem sido proibido pelo Direito Internacional, 

com alguns casos que ilustram como a comunidade internacional tem se manifestado. 

Alguns exemplos são o caso da República Turca do Chipre do Norte
1057

 

proveniente de uma invasão turca à ilha do Chipre
1058

, Biafra, tentativa de secessão da 

Nigéria
1059

 e, também na Europa, a Republika Srpska, na tentativa de secessão da Bósnia e 

Herzegovina
1060

, os dois casos envolvendo territórios na Europa sendo citados no Parecer 

Consultivo da Corte Internacional de Justiça sobre o Kosovo de 2010
1061

. 

Ainda assim, há uma possibilidade da Federação Russa ser responsabilizada, se as 

armas e os uniformes tiverem sido fornecidos pelo governo russo, ou terem usado a área de 

Sebastopol, ou seja, dependências usadas pelas forças armadas russas, para organizar a 

tomada de poder na Crimeia, ou tendo de alguma outra forma apoio russo para efetuar as 

ações. 

Novamente, ao analisarmos a Resolução 3314 (XXIX) da Assembleia Geral das 

Nações Unidas sobre os atos de agressão, temos, na letra “g” do mesmo artigo 3º, a 

caracterização de ato de agressão como o envio por ou em nome de um Estado, de grupos 

armados irregulares ou mercenários, que agem como força armada contra outro Estado
1062

. 

                                                 
1057

 DUGARD, John. The secession of states and their recognition in the wake of Kosovo, Maubeuge 

(France): Triangle Bleu, 2013, p. 166-167. 
1058

 GRANT, Thomas D. Aggression against Ukraine: territory, responsibility, and International Law. New 

York: Palgrave Macmillian, 2015, p. 63; 84-85. 
1059

 DUGARD, op.cit. p. 172-173. 
1060

 Ibid. p. 168-170. 
1061

 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Reports of judgements, advisory opinions and orders. 

Accordance with international law of the Unilateral Declaration of Independence in respect of Kosovo – 

Advisory Opinion of 22 July 2010. Disponível em: http://http://www.icj-cij.org/files/case-related/141/141-

20100722-ADV-01-00-EN.pdf. Acesso em: 8 ago. 2020. 
1062

 É interessante analisar como a Corte Internacional de Justiça já analisou a responsabilidade dos Estados 

em casos diferentes a este. A resolução 3314 (XXIX) é bastante clara, não explicitando a necessidade de 

controle efetivo, caracterizando a agressão como o envio por ou em nome do Estado, mas no caso relativo 
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Neste caso, seria caracterizada também agressão e consequente violação do Direito 

Internacional pela Federação Russa, de maneira semelhante a se os homenzinhos verdes 

fossem tropas russas disfarçadas e, como consequência, caracterizar-se-ia a violação dos 

documentos internacionais assinados já citados, Belavezha, de 1991, Budapeste, de 1994 e 

o Tratado de Amizade, Cooperação e Parceria com a Ucrânia, de 1997. 

Já a anexação, porém, em qualquer das duas hipóteses tampouco poderá ser 

considerada como lícita, haja vista que ou de forma direta, com soldados russos 

disfarçados, ou de forma indireta, com grupos de defesa autóctone, a anexação se deu a 

partir do uso da força, com a ocupação e a deposição do governo local crimeano e a 

organização de plebiscito para reunificar a Crimeia à Rússia, depois de quase sessenta 

anos. 

Conclui-se, portanto, que em qualquer circunstância apresentada, enquadrar-se-ia a 

Rússia como havendo cometido um ato de agressão contra a Ucrânia, culminando com a 

anexação, fruto do uso da força, do território da Crimeia à Federação Russa, além de 

também haver violado os diversos documentos internacionais pelos quais a Federação 

Russa deveria respeitar as fronteiras e a inviolabilidade territorial, soberana e política da 

Ucrânia
1063

. 

                                                                                                                                                    
a atividades militares e paramilitares na e contra a Nicarágua, envolvendo aquele país e os Estados Unidos, 

em 1986, a Corte entendeu insuficiente a participação dos Estados Unidos no financiamento, organização, 

treinamento, suplimento e equipamento aos Contras, grupo contrário ao governo nicaraguense, 

considerando que, caso os Estados Unidos tivessem dirigido ou imposto os atos contrários ao direito, 

mostrando que tinha controle efetivo das ações realizadas no território da Nicarágua, seria responsável 

juridicamente pelas ações (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Reports of judgments, advisory 

opinions and orders. Case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua 

(Nicaragua v. United States of America. Merits – Judgment of 27 June 1986. §115. Disponível em: 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf. Acesso em: 8 set. 2020). 

De maneira parecida, em 2007, a Corte, no Parecer Consultivo relativo à aplicação da Convenção para a 

Prevenção e a Punição do Crime de Genocídio entre a Bósnia e Herzegovina v. Sérvia e Montenegro, 

manifestou-se com relação ao Massacre de Srebrenica. Para o Tribunal, não bastaria uma relação de 

completa dependência das tropas da Republika Srpska ao Estado da Sérvia, mas seria necessário o controle 

efetivo de seus atos pelas autoridades do Estado da Sérvia para assim se imputar a responsabilidade àquele 

Estado (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Reports of judgments, advisory opinions and orders. 

Case concerning application of the convention on the prevention and punishment of the crime of genocide 

(Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro) – Judgment of 26 February 2007. §§399-400. 

Disponível em: https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/91/091-20070226-JUD-01-00-EN.pdf. 

Acesso em 5 dez. 2020). Como ressaltado, no caso atual, diferentemente do caso relativo à Nicarágua com 

relação a violações de direitos humanos e de direito humanitário e do caso do massacre de Srebrenica, 

envolvendo genocídio, a resolução 3314 (XXIX) dispõe a letra “g” do artigo 3º com a previsão específica 

para este tipo de participação, não exigindo o controle efetivo, no caso, da Federação Russa, nas decisões 

das “tropas autóctones” crimeanas. Ao tomarem controle do território, que, posteriormente, seria anexado à 

Rússia, agindo como forças armadas do país, seria configurada a agressão. 
1063

 A Ucrânia, por sua vez, recorreu a organismos internacionais e, em diversas esferas, houve manifestações 

contrárias à agressão sofrida e à decorrente anexação, como na União Europeia, no Conselho da Europa e 

até no Conselho de Segurança das Nações Unidas, ainda que neste órgão, a Rússia tenha exercido seu 

poder de veto, não permitindo que o Conselho emitisse uma resolução sobre o tema da anexação da 

Crimeia. Estas manifestações internacionais, porém, serão analisadas ao final do trabalho, fechando a 
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Tendo analisado a agressão à Ucrânia e a decorrente anexação do território 

crimeano à Federação Russa, passaremos à análise da autodeterminação e da secessão no 

Direito Internacional, especificamente da Península da Crimeia, com a organização do 

plebiscito que levou à mudança fática da soberania sobre o território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
análise sobre os fatos de março de 2014 na Crimeia, uma vez que a conclusão destas análises é comum, 

também, aos dois capítulos anteriores. 
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5 A AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS E A SECESSÃO NA 

CRIMEIA 

 

No capítulo anterior buscamos demonstrar como os acontecimentos na Crimeia, em 

2014, configuram-se, independentemente de participação direta ou indireta de tropas 

militares russas, como agressão pelo Direito Internacional, coroada com a anexação, ou 

seja, com aquisição territorial de parte do então território ucraniano, pela Federação Russa.  

Como foi demonstrada, esta anexação só ocorreu após a pretensa manifestação de 

vontade da população crimeana com relação ao futuro do território, com a inicial secessão 

do Estado ucraniano e posterior chamada a um plebiscito que decidiria o futuro deste 

Estado “independente” recém-criado. 

Esta movimentação política na Península da Crimeia ocorreu sob a égide do direito 

de autodeterminação dos povos, proclamado tanto na Declaração Unilateral de 

Independência da República da Crimeia quanto, posteriormente, no documento da 

Federação Russa que reconhece a reunificação da Península ao seu território, separados 

desde a década de 1950, ainda durante o regime soviético. 

Para abordar a autodeterminação dos povos, resulta difícil separar e entender, no 

caso específico, a secessão como matéria autônoma. Embora o atual direito à 

autodeterminação apresente facetas diferentes, uma vertente interna e uma vertente 

externa, apenas esta última sendo relacionada à secessão, no contexto da Crimeia, 

analisados seus resultados, por ora, finais, a autodeterminação visada teve apenas a faceta 

externa contemplada. 

Assim, para que a análise possa ser mais bem elaborada, estes dois conceitos serão 

analisados com base em comparação a outros casos relevantes na história mais recente do 

Direito Internacional, sobretudo com a comparação ao caso de secessão e independência 

do Kosovo, da Sérvia, em 2008, dois anos após da, também, independência de 

Montenegro, que acabaria com a União Estatal de Sérvia e Montenegro, resquício da 

antiga Iugoslávia. 

O caso de Kosovo é emblemático, pois, ao mesmo tempo em que é fortemente 

combatido pela Federação Russa, não tendo este Estado reconhecido a independência 

daquele país, é, também, usado como justificativa tanto para a Declaração Unilateral de 

Independência da Crimeia quanto para sua anexação ao território russo. Outrossim, o 

Parecer Consultivo da Corte Internacional de Justiça com relação à legalidade da 

Declaração Unilateral de Independência de Kosovo parece indicar diretrizes reformadoras 
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do Direito Internacional, com novas tendências ao reconhecimento da autodeterminação 

dos povos e do reconhecimento de Estados. 

Desta forma, para analisarmos este assunto complexo, envolvendo tantos conceitos 

de Direito Internacional e suas interpretações mais recentes, iniciaremos por um breve 

histórico da autodeterminação dos povos, passando pela análise do uso de consultas 

populares como forma de cristalizar o interesse de determinados grupos e, finalmente, 

chegaremos à análise da secessão, que costuma acompanhar a autodeterminação, mas não 

necessariamente ser o natural desenvolvimento deste direito, debruçando-nos sobre sua 

legalidade frente ao Direito Internacional, bem como o uso de instrumentos jurídico-

políticos como as declarações unilaterais.  

 

5.1 EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS  

 

Normalmente, quando se tensiona tratar do tema da autodeterminação dos povos, é 

mais corrente a associação com o movimento de descolonização das antigas colônias 

europeias na África e na Ásia durante o século XX, sobretudo em sua segunda metade, 

porém, este conceito jurídico nunca esteve, nem tampouco pode ser limitado a este 

período. 

Podem-se traçar os primórdios deste princípio
1064

 desde o final do século XVIII 

com a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, em 1776 e pelas 

instruções de Thomas Jefferson aos embaixadores americanos, com relação ao direito das 

nações de se autogovernarem como princípio inspirador da política americana
1065

, ainda 

que alguns autores vejam sinais da autodeterminação em momentos diferentes da história, 

traçando os primeiros momentos de seu uso, ainda no século XIV
1066

. 

                                                 
1064

 Será desenvolvida a dupla faceta da autodeterminação dos povos enquanto princípio e enquanto direito ao 

longo da evolução do conceito. Originalmente surgida como princípio, continuaria com esta característica e 

nomenclatura mesmo após a criação da Organização das Nações Unidas, sendo inclusive chamada de 

princípio na Carta das Nações Unidas em seu artigo 1º, §1º. Apenas com o desenvolvimento do Direito 

Internacional no período onusiano a autodeterminação passaria a ser considerada um direito, positivado em 

documentos internacionais, como será posteriormente analisado.   
1065

 ESPINOSA, Juan Francisco Escudero. Self-determination and Humanitarian Secession in International 

Law of a Globalized World: Kosovo v. Crimea. Cham: Springer, 2017, p. 9. 
1066

 PLAISANT, François Martel.  Aux origines du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. In: DU 

LAURENS, Fréderic Baleine.  L’usage du referendum dans les relations internationales. Société d’histoire 

générale et d’histoire diplomatique. Paris: Pedone, 2018, p. 9-14, p. 10. 
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Este conceito seria reforçado, pouco mais tarde com a Revolução Francesa, 

ocorrida em 1789, e com as propostas de Constituição Francesa, considerando a 

autodeterminação como padrão para as transferências territoriais
1067

. 

Outro evento importante nos primórdios da autodeterminação dos povos pode ser 

considerado as Guerras Napoleônicas, sobretudo na figura do próprio Napoleão, o 

libertador, em um primeiro momento, das nações europeias dos domínios estrangeiros
1068

, 

o que teria suas consequências também na América Latina, influenciando os movimentos 

de independência das antigas colônias espanholas e portuguesa. 

A partir deste momento de nascimento e de fortalecimento do termo, com dois fatos 

que influenciariam a história do mundo, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, o 

conceito de autodeterminação dos povos migraria para outros territórios europeus, 

influenciando os movimentos nacionalistas de formação de Estados, como no caso da 

Itália
1069

, sendo mantido este forte componente até o século XX, quando novamente dois 

grandes eventos, a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, trariam novos aportes 

ao princípio. 

Um marco importante para a autodeterminação ocorreu nos estertores da Primeira 

Guerra Mundial, quando o então presidente americano Woodrow Wilson, em um discurso 

no Congresso Americano, atacou a política de equilíbrio de poder, considerada imperante 

desde o Congresso de Viena de 1815 nas relações internacionais
1070

. 

O discurso, que passaria à posterioridade como os Quatorze Pontos
1071

 trouxe 

importantes contribuições para o Direito Internacional como um todo, como, por exemplo, 

o primeiro ponto, que se demonstra diretamente contrário à diplomacia secreta, com a 

necessidade de Tratados de Paz públicos, sem documentos internacionais de natureza 

privada, ou ainda os pontos dois e três que trazem preocupações com a livre navegação nos 

mares e da remoção de barreiras econômicas no comércio, respectivamente, mas, seu 

discurso ficaria mais conhecido pelo conceito de autodeterminação dos povos que 

permearia os pontos postulados por Wilson. 

                                                 
1067

 CASSESE, Antonio. Self-determination of peoples: a legal reappraisal. New York: Cambridge Press, 

2008, p.11. 
1068

 MCWHINNEY, Edward. Self-determination of peoples and plural-ethnic states: secession and state 

sucession and the alternative federal option. Recueil des Cours, v. 294, 2002, p. 167-264, p. 177.  
1069

 CASSESE, op.cit. p.13. 
1070

 MCWHINNEY, op.cit. p.178. 
1071

 WILSON, Woodrow. Address of the President of the United States: delivered at a joint session of the two 

houses of Congress – January 9, 1918. Disponível em: 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015074797914&view=1up&seq=5. Acesso em: 27 ago. 2020. 
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Para Wilson, a autodeterminação consistiria no direito dos povos em escolher 

livremente seus governos, podendo escolher as autoridades estatais e os líderes políticos, 

ou seja, autodeterminação para Wilson seria autogoverno
1072

. 

Assim, os pontos que tratam da reorganização territorial da Europa no pós-Primeira 

Guerra, sobretudo do ponto nove ao treze, com relação à Itália, ao Império Austro-

Húngaro, à Romênia, à Sérvia, ao Montenegro, ao Império Otomano e à Polônia, que 

teriam seus territórios reorganizados baseados no conceito das nacionalidades, isto é, sendo 

garantido
1073

 o desenvolvimento autônomo dos povos habitantes dos antigos Impérios. 

Na ideia Wilsoniana, as alterações seriam sempre baseadas em ações não-violentas 

sob a égide do Direito Internacional, o que levaria a comissões de fronteiras e, até mesmo, 

a plebiscitos para se aferir a vontade dos povos interessados
1074

, o que até se veria no 

período da Sociedade das Nações
1075

, embora estas ideias não tivessem sido absorvidas 

pelo Tratado de Versalhes, nem na formação daquela Organização Internacional
1076

. 

Ainda assim, como princípio geral, seria notada a influência da autodeterminação 

dos povos na série de tratados pós-Versalhes relativos à proteção de minorias, bem como, 

nos plebiscitos conduzidos em territórios com disputas entre nacionalidades diferentes, 

como forma de decidir o arranjo das fronteiras, de forma pacífica
1077

. 

Outra figura importante do século XX que demonstrou preocupação com o tema da 

autodeterminação foi o ideólogo da Revolução Russa, Vladimir Lênin. Para ele, a 

autodeterminação significava o direito de independência no sentido político, isto é, o 

direito a se libertar do jugo da nação opressora, favorecendo a secessão, podendo-se 

utilizar de plebiscitos para averiguar se a nação deseja se separar do restante do território, 

                                                 
1072

 CASSESE, Antonio. Self-determination of peoples: a legal reappraisal. New York: Cambridge Press, 

2008, p.19. 
1073

 Especificamente, pelo Ponto X sobre o Império Austro-Húngaro. 
1074

 CASSESE, op.cit. p.21. 
1075

 Uma série de casos demonstrando a preocupação com as minorias polonesas na Alemanha e alemãs na 

Polônia foram levados à Corte Permanente de Justiça Internacional, com uma lógica pouco diferente do 

conceito de autodeterminação, que será analisado mais adiante. Dos casos levados à Corte Permanente de 

Justiça Internacional, destacamos o Caso sobre Certos Interesses Alemães na Alta Silésia Polonesa, de 25 

de julho de 1926 e o Parecer Consultivo sobre o acesso a escolas minoritárias alemãs na Alta Silésia, de 15 

de maio de 1931, não sendo os únicos no período relativos à preocupação com a autodeterminação interna 

das minorias nacionais. 
1076

 CASSESE, op.cit. p. 23. 
1077

 MCWHINNEY, Edward. Self-determination of peoples and plural-ethnic states: secession and state 

sucession and the alternative federal option. Recueil des Cours, v. 294, 2002, p. 167-264, p. 179-180. 



209 

 

ainda que sem o objetivo de criar pequenos Estados, haja vista que o objetivo do 

socialismo era convergir as nações e a classe trabalhadora em uma única entidade
1078

. 

Na prática, via declarações soviéticas, a autodeterminação seria invocada por 

grupos nacionais ou étnicos que desejassem decidir livremente seu destino, devendo ser 

aplicada após os conflitos entre Estados soberanos, no momento de realocação dos 

territórios
1079

, além de ser um postulado anticolonial, com o objetivo de liberar os 

territórios colonizados do jugo estrangeiro
1080

, situações já assinaladas no documento 

publicado por Lênin em 1916. 

É interessante notar, porém, que com a vitória da Revolução Russa, após a morte de 

Lênin, há a negação do princípio da autodeterminação pela União Soviética, haja vista que 

o direito dos grupos nacionais e étnicos de determinarem seus destinos fora negado com a 

anexação, em 1940, dos Estados bálticos da Estônia, Letônia e Lituânia, por exemplo. 

Foi graças aos esforços da União Soviética, porém, que a sucessora da Sociedade 

das Nações, as Nações Unidas, incorporou em sua Carta o princípio de autodeterminação 

dos povos e gradualmente foi desenvolvendo o conceito como princípio de Direito 

Internacional
1081

. 

Durante o período da Sociedade das Nações, embora se ressalte que esta não tenha 

incorporado de todo o pensamento de Woodrow Wilson, houve diversos momentos em que 

a autodeterminação foi usada, se não diretamente com relação ao direito dos povos 

decidirem, de forma indireta com a negação de sua autodeterminação, classificando alguns 

grupos humanos como minorias, a quem só caberia a expressão interna da 

autodeterminação
1082

. 

Estas minorias passaram a ser reagrupadas em Estados em que não compunham a 

população majoritária, tuteladas pelo já conhecido sistema de Tratados sobre Minorias da 

Sociedade das Nações. 

                                                 
1078

 LÊNIN, Vladimir. The Socialist Revolution and the Right of Nations to Self-Determination (Theses – 

1916). In: Marxists Internet Archive. Disponível em: 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/jan/x01.htm. Acesso em: 29 ago. 2020. 
1079

 Logo após um conflito, no momento em que as potências combatentes reorganizam as fronteiras entre os 

Estados, redesenhando as linhas divisórias dos Estados. 
1080

 CASSESE, Antonio. Self-determination of peoples: a legal reappraisal. New York: Cambridge Press, 

2008, p. 16. 
1081

 Ibid. p. 18-19. 
1082

 A dupla faceta da autodeterminação será explicada mais adiante no presente capítulo. 
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O Conselho da Sociedade das Nações, porém, veria a questão relativa à 

autodeterminação dos povos, por primeira vez, já em 1920, com relação ao destino das 

Ilhas Aaland
1083

, situadas no Mar Báltico, na costa da Suécia. 

Caberia à Organização, que criara uma comissão com três juristas, examinar a 

licitude, à luz do Direito Internacional, dos habitantes das ilhas decidirem sobre a secessão 

da Finlândia, país ao qual eram súditos e sua junção com o Reino da Suécia
1084

 com quem 

compartilham idioma, além de se considerarem etnicamente suecos, haja vista que até o 

século XIX faziam parte daquele reino, tendo sido cedidos, junto com a Finlândia, ao 

Império Russo e, como parte da Finlândia, obtido independência após a Revolução de 

1917
1085

. 

O Comitê Internacional de Juristas criado pela Sociedade de Nações passou a 

examinar o caso, sob a suspeita que não caberia exclusivamente à Finlândia decidir sobre o 

destino das ilhas, uma vez que o território das Ilhas Aaland não teria sido definitivamente 

incorporado de jure pela Finlândia, estando em uma fase de transição, ainda que fosse 

mencionado que nada no Direito Internacional à época positivasse o direito à 

autodeterminação
1086

. 

O Comitê, porém, observou que, enquanto a Finlândia sofrera opressão e 

perseguição por parte do Império Russo, o mesmo não fora observado pelos habitantes das 

ilhas por parte da Finlândia. Desta forma, os laços que ligavam a Finlândia ao Império 

Russo poderiam ser desfeitos, uma vez que o Comitê entendeu que a autodeterminação 

externa, ou seja, a secessão, era cabível apenas em casos em que havia abusos do Estado 

suserano
1087

, o mesmo não podendo ser reconhecido no caso dos interesses de secessão 

pelos ilhéus
1088

. 

O Comitê conclui, portanto, que um grupo só poderia se separar de seu Estado, 

criando um novo ou sendo anexado por outro Estado, em casos de solução excepcional, ou 

seja, como ultima ratio, quando não houver vontade ou poder do Estado para aplicar as 

garantias efetivas que protejam os direitos do grupo em questão, porém, caberia ainda 
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assim, no caso em tela, a autonomia aos ilhéus dentro do Estado finlandês, só podendo 

pleitear a secessão caso os direitos linguísticos e culturais da população das Ilhas Aaland 

fossem negadas pela Finlândia, caso que se poderia organizar um plebiscito para decidir o 

futuro do território. 

Outrossim, o Comitê também concluiu que não se tratava, portanto, de questões que 

o Direito Internacional permite à jurisdição doméstica, no caso finlandesa, a decidir sobre 

o tema. Ao contrário, reconheceu a competência do Conselho da Sociedade das Nações em 

fazer qualquer recomendação que julgasse necessária para o caso
1089

. 

Finalmente, a Sociedade das Nações encerrou a questão referente às Ilhas Aaland 

recomendando que estas continuem como parte do território da Finlândia, mas sujeitas a 

um regime especial de autonomia, que incluiria diversas proteções específicas à população 

minoritária de origem étnica sueca do território, como, por exemplo, o ensino do idioma 

sueco em suas escolas, regime que é mantido até os dias atuais
1090

. 

Este tipo de posicionamento, porém, demonstra que para a Sociedade das Nações a 

soberania estatal e, em certa medida, a proteção de sua integridade territorial constituíam 

importância maior do que a autodeterminação dos povos
1091

, portanto, podemos concluir 

que o componente humano ficaria em segundo plano em relação ao componente territorial. 

O caso das Ilhas Aaland não seria a única oportunidade de o direito se manifestar 

no período acerca da autodeterminação. Outro caso envolvendo a Finlândia, desta vez 

contra a Rússia, referente à Carélia Oriental, seria levado à Corte Permanente de Justiça 

Internacional, porém, pelo fato de uma das partes não aceitar a jurisdição do tribunal, este 

acabou declarando a impossibilidade de prolatar Parecer Consultivo
1092

. 
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Com a Segunda Guerra Mundial e posterior criação da Organização das Nações 

Unidas
1093

, por primeira vez, o princípio da autodeterminação dos povos seria positivado 

em um documento, no caso, na própria Carta das Nações Unidas, mas não sem antes muita 

discussão entre signatários favoráveis e contrários à inclusão da autodeterminação no 

documento fundador da Organização. 

Alguns Estados como Iugoslávia, Ucrânia, Egito eram favoráveis, enquanto outros, 

como a Bélgica, foram grandes advogados contra sua inclusão, sob a alegação que a 

abertura dada pelo termo, relacionado com as relações amigáveis entre as nações na Carta, 

poderia levar a confusões como o direito de outros Estados intervirem nas relações internas 

de Estados cujas minorias ansiassem por expressar sua autodeterminação
1094

. 

Ainda assim, a redação final da Carta das Nações Unidas consta em seu artigo 1º, 

específicamente no §2º, como propósito da Organização, o desenvolvimento de relações 

amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio de igualdade de direitos e da 

autodeterminação dos povos. Este princípio, portanto, conforme consagrado no principal 

diploma das Nações Unidas guiará suas relações e trabalhos, norteando as decisões 

tomadas pela Organização. 

Da mesma forma, o conceito de autodeterminação dos povos seria novamente 

grafado na Carta, no art. 55 do Capítulo IX sobre Cooperação Internacional Econômica e 

Social, ao listar ações que as Nações Unidas devem promover para assegurar a paz e as 

relações pacíficas e amistosas entre as nações, repetindo que deverão ser baseadas no 

respeito ao princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, como uma 

espécie de segundo preâmbulo da Carta, retomando o reconhecimento incondicional do 

princípio pela comunidade internacional
1095

. Esta redação é usada, ainda que, em momento 
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algum, detenha-se a explicar o conteúdo específico, mantendo-o indefinido e pouco claro, 

como lex obscura
1096

, permitindo, portanto, as interpretações posteriores do princípio, 

como seria feito pelos países que advogavam a descolonização durante a Guerra Fria
1097

. 

A Guerra Fria entre o bloco capitalista e o bloco socialista, somado aos movimentos 

de descolonização que se fortaleciam nas colônias europeias da África e da Ásia e à 

Conferência de Bandung, de 1955, na Indonésia, que contara com 29 países, 23 asiáticos e 

seis africanos
1098

que daria os primeiros passos do terceiro-mundismo
1099

, sem contar com a 

participação das grandes potências mundiais, pela primeira vez
1100

, começaria a alterar as 

relações pacíficas entre os Estados frente à autodeterminação dos povos, ganhando força o 

uso deste princípio para a independência do jugo colonial. 

Para os países Terceiro-mundistas a abordagem da autodeterminação deveria conter 

a luta contra o colonialismo e contra o racismo, a luta contra a dominação estrangeira e 

contra a ocupação ilegal dos territórios, devendo ser contrária a qualquer tipo de 

manifestação neocolonial, em particular de exploração aos recursos naturais dos Estados 

em desenvolvimento, ainda que explicitamente ignorasse os direitos de grupos nacionais 

ou minoritários dentro dos Estados soberanos recém-formados. 

Esta visão, priorizando a vertente externa da autodeterminação, levaria a um 

conflito de interpretação muito claro entre Estados ocidentais, que advogavam o uso da 

autodeterminação apenas de maneira interna, priorizando as liberdades democráticas e os 

direitos civis e políticos para poder escolher seus governos
1101

. 

Na década de 1960, a Assembleia Geral das Nações Unidas, sem definir o escopo 

da autodeterminação e com crescente pressão pela descolonização dos territórios na África 

e na Ásia, publicou duas resoluções de grande importância para o desenvolvimento do 

conceito, ainda que voltadas quase que exclusivamente para a temática colonial. 
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As resoluções 1514 (XV) e 1541(XV) tratam do tema da autodeterminação 

voltados à descolonização. A primeira, resolução 1514 (XV) 
1102

, declara que a sujeição de 

povos a domínio estrangeiro nega direitos humanos e, portanto, é contrária à Carta das 

Nações Unidas, reafirmando que todos os povos têm direito à autodeterminação, em 

virtude de seu direito de determinar seu status político e de se desenvolver livremente em 

matéria econômica, social e cultural, não podendo ser usada a argumentação de falta de 

preparo político, econômico, social ou educacional como forma de negar este direito. 

Assim, deve cessar qualquer tipo de repressão ou ação armada que não permita o 

exercício pacífico da autodeterminação, respeitando a integridade de seu território, com 

tomada imediata de ações para transmitir o poder aos povos dos territórios não 

autogovernados para que estes possam estabelecer seus poderes soberanos. 

Destaca-se, porém, da resolução 1514 (XV), o §6º, no qual se ressalta que as 

tentativas de dividir de forma total ou parcial os territórios a que cabe a autodeterminação 

não condizem com a Carta das Nações Unidas, o que não permite que novas fronteiras 

sejam traçadas
1103

, devendo ser mantidas as fronteiras artificiais do período colonial, 

mostrando. 

Portanto, maior preocupação com a manutenção do status quo do que com o real 

bem-estar dos povos dos territórios, que só devem, à luz da resolução, ser entendidos como 

a totalidade de indivíduos do país e não de forma diferenciada, dos vários grupos que 

formavam a antiga colônia. Uma visão que pode ser interpretada como artificial acerca das 

vontades dos povos e centrada no direito dos Estados, não dos indivíduos. 

A resolução 1541 (XV) 
1104

 traz importante contribuição para a autodeterminação 

dos territórios colonizados, com a conceituação acerca do que consistem os territórios não 

autogovernados, considerando-os como territórios geograficamente separados e 

etnicamente e/ou culturalmente distintos da metrópole. A estes territórios caberá a 

independência, a associação livre com um Estado independente ou a integração com outro 
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Estado independente, sem que haja iniquidade, ou seja, o território será integrado com 

igualdade de direitos de toda a população independentemente se são provenientes do 

território anteriormente não autogovernado ou do Estado independente. 

O documento, por sua vez, ressalta que todas as decisões: livre associação, 

independência ou integração devem ser feitas com base na livre vontade dos povos do 

território em questão e expressados por processos democráticos sem interferência. 

Ainda na mesma década, novamente o termo autodeterminação dos povos ganharia 

força no Direito Internacional. Os Pactos sobre direitos humanos de 1966, o Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP) 
1105

 e o Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos Sociais e Culturais (PIDESC) 
1106

, trazem em seu artigo 1º, comum 

aos dois documentos, a cristalização do direito à autodeterminação, que agora deixava de 

ser um princípio conforme positivado no corpo da Carta das Nações Unidas, com o 

objetivo de guiar as relações dos Estados e dos trabalhos da Organização e passa a ser um 

direito a todos os povos em um tratado multilateral assinado e ratificado por boa parte dos 

signatários das Nações Unidas.  

A redação do artigo comum reconhece que todos os povos têm direito à 

autodeterminação e, em razão deste direito, determinam livremente seu estatuto político e 

asseguram seu livre desenvolvimento econômico, social e cultural (§1º), podendo, para 

tanto, dispor livremente de suas riquezas e de seus recursos naturais, sem prejuízo das 

obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional, baseada no princípio do 

proveito mútuo e do Direito Internacional, não podendo ser privados de seus meios de 

subsistência (§2º). 

O §3º do artigo também ressalta que os Estados-partes, incluindo os que 

administram territórios não-autônomos e sob tutela, têm o dever de promover o exercício 

do direito à autodeterminação e de respeitar este direito em conformidade com as 

disposições da Carta das Nações Unidas. 

Com a positivação nos Pactos de 1966 podem-se identificar, portanto, quatro 

elementos da autodeterminação dos povos, demonstrando que não atua apenas sob um 

                                                 
1105

 ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0592.htm. Acesso em: 31 ago. 

2020. 
1106

 ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0591.htm. 

Acesso em: 04 abr. 2020. 



216 

 

prisma, mas sim sob quatro, quais sejam, a política, a econômica, a social e a cultural
1107

, 

advogando que os povos possam procurar, nas diversas esferas de seu desenvolvimento, o 

autogoverno, decidindo seu futuro, sem ingerência de nenhum outro Estado em suas 

relações nem internas, nem com seus vizinhos. 

Embora tenha sido a primeira vez que a autodeterminação apareceu como direito 

positivado, não há uma correta definição do alcance da autodeterminação, cujo tema seria 

retomado
1108

 na Declaração de Princípios de Direito Internacional com Respeito às 

Relações Amistosas e à Cooperação entre Estados da Assembleia das Nações Unidas
1109

, a 

Resolução 2625 (XXV) de 1970. 

Neste documento, retoma-se a autodeterminação dos povos enquanto princípio das 

relações amistosas entre Estados, revisitando o disposto na Carta das Nações Unidas, mas 

permitindo que se estabeleçam Estados independentes ou em livre associação ou 

integração com outros Estados independentes, ou ainda, que surjam em alguma outra 

forma política baseada em sua autodeterminação. 

O documento exorta os Estados a não tomarem nenhuma ação que prive os povos 

de exercer seu direito à autodeterminação, à liberdade e à independência, sendo garantidos 

a estes povos o direito de receber assistência para alcançar seus objetivos, porém, ao 

mesmo tempo, o documento ressalta que nada em sua redação autorizaria ou encorajaria a 

tomada de ações que possam afetar a integridade política ou territorial de Estados 

independentes, ainda que haja preocupação especial com os territórios de colônias ou com 

os territórios sem autogoverno, que possuiriam status especial, pelo Direito Internacional, 

até passar a exercer seu direito à autodeterminação.  

Isto demonstra que a matéria encontrava-se fortemente centrada no Estado e muito 

pouco no povo ou mesmo no componente principal do povo, isto é, no indivíduo, como se 

o Estado não fosse criado para o povo, mas ao contrário, o povo fosse criado para o 

Estado
1110

, uma vez que as fronteiras e a integridade territorial devem ser respeitadas, o 

que gerou debate acadêmico ao longo das décadas. 
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Por outro lado, a quantidade de resoluções que tocaram o tema da 

autodeterminação, como a 1514 (XV), a 1541 (XV) somadas à 2625 (XXV), demonstra a 

emergência de certo padrão internacional, que se denota com a progressiva tomada de 

medidas pelos Estados-membros das Nações Unidas em matéria jurídica, aceitando as 

resoluções como fontes de direito e seguindo o que dela emana, mesmo que, de maneira 

estrita, as resoluções, como já citado, não possuam força vinculante, não tendo, a priori¸ o 

caráter nem de opinio iuris, tampouco de usus
1111

, ainda que nada obste que passem a ser 

entendidas diferentemente pela Corte Internacional de Justiça. 

A Corte já pôde se manifestar acerca do tema, demonstrando que as resoluções são 

emanadoras de costume, devido à observância dos Estados às resoluções da Assembleia 

Geral, como foi o entendimento da resolução 2625 (XXV), conforme relatado no caso 

sobre a Nicarágua contra os Estados Unidos da América, de 1986, em que a Corte se 

manifestou, ainda que não sobre o que tange à autodeterminação, mas à resolução como 

um todo, reconhecendo que as atitudes dos Estados frente a certas resoluções demonstram 

a validade do que é disposto nestes documentos, tendo, portanto valor de norma 

internacional
1112

. 

Outro documento que também ressalta a defesa da autodeterminação, desta vez 

preocupado com a segurança em nível regional europeu, é a já citada Ata Final de 

Helsinque, de 1975
1113

. Neste documento, dez princípios deverão guiar as relações entre os 

Estados-parte: igualdade soberana, respeito aos direitos inerentes à soberania (I), abstenção 

da ameaça ou do uso da força (II), inviolabilidade de fronteiras (III), integridade territorial 

dos Estados (IV), solução pacífica de controvérsias (V), não-intervenção nos assuntos 

internos (VI), respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, incluindo a 

liberdade de pensamento, de consciência de religião e de credo (VII), igualdade de direitos 

e a autodeterminação dos povos (VIII), cooperação entre Estados (IX) e cumprimento das 

obrigações sob o Direito Internacional, em boa fé (X). 
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O princípio VIII trouxe a disposição que os Estados devem  respeitar a igualdade de 

direitos dos povos
1114

 e seu direito à autodeterminação, em conformidade com a Carta das 

Nações Unidas, inclusive com o que se refere à integridade territorial. Por outro lado, 

reconhece que pelos mesmos princípios de igualdade de direitos e a autodeterminação, os 

povos têm o direito de, em plena liberdade, determinar seu status politico interno e 

externo, sem interferência externa e de se desenvolver, na mesma medida, em matéria 

política, econômica, social e cultural. Finalmente, reafirma o significado universal dos 

princípios de igualdade de direitos e autodeterminação, eliminando qualquer tipo de 

violação a estes dispostos. 

A partir destes documentos, há uma dualidade na interpretação da 

autodeterminação, havendo por um lado resoluções que assinalam a autodeterminação 

voltada à independência exclusivamente para os territórios colonizados, enquanto os 

demais documentos não fazem esta limitação, havendo também a preocupação acerca de 

outro princípio do Direito Internacional, o da integridade territorial, o que causou debates 

com relação ao alcance deste conceito, com defensores da vertente da autodeterminação 

interna e da autodeterminação externa, que o violaria, em tese. 

Esta discussão, porém, não se demonstra razoável, pois, embora pese que a 

integridade territorial dos Estados seja um princípio importante a ser defendido como 

norteador das relações entre os Estados, há demonstrações, como resta cristalino no 

documento da Conferência sobre a Segurança e a Cooperação na Europa, a Ata Final de 

Helsinque, que a integridade territorial deve ser um princípio a ser respeitado entre os 

Estados, não aceitando que Estados já independentes e soberanos desrespeitem as 

fronteiras de outros Estados, uma forma de evitar a agressão
1115

. 

A integridade territorial, nesta perspectiva, não precisaria ser respeitada em caso de 

criação de novos Estados, ou seja, em caso de povos, que tenham sofrido relações penosas 

com seu Estado soberano, demonstrarem descontentamento e expressarem sua vontade de 

se separar formando um novo Estado autônomo, independente e próprio. Caso esta 

interpretação não seja considerada, restará praticamente impossível, em conformidade com 

o Direito Internacional, o surgimento de novos Estados, uma vez que não há mais 
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territórios inabitados ou sem soberania no globo
1116

, restando a conclusão que este ramo do 

direito visa aos interesses da manutenção do status quo dos Estados, o que, ao longo de sua 

evolução, não tem se confirmado
1117

. 

Outros documentos foram assinados trazendo a defesa do direito da 

autodeterminação dos povos, porém, alguns sem o condão de serem vinculantes por não 

serem documentos internacionais da ordem de tratados, mas declarações assinadas por 

atores não-estatais. O primeiro deles é do período da descolonização, de 1976, a 

Declaração Universal dos Direitos dos Povos, de Argel, elaborada por acadêmicos, 

políticos, líderes sindicais e representantes de movimentos de libertação nacional
1118

. 

Diferente dos documentos intergovernamentais, a Declaração de Argel
1119

 é mais 

direta e, considerada até mesmo, radical
1120

 em sua conceituação. Seus artigos, do quinto 

ao sétimo, tratam exclusivamente do direito à autodeterminação, garantindo que seja um 

direito imprescindível e inalienável de todos os povos, podendo determinar seu status 

político sem interferência estrangeira (art. 5º); garantindo o direito de cada povo de se 

libertar do domínio colonial ou estrangeiro, de forma direta ou indireta, ou mesmo de 

regimes racistas (art. 6º) e que todos os povos têm direito a um governo democrático 

representante de seus cidadãos, sem distinção de raça, de sexo, de credo ou de cor, capaz 

de garantir o efetivo respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais de todos 

(art.7º). 

Destaca-se, no corpo do documento a presença do princípio da solidariedade 

internacional entre os povos, como nos artigos 12 e 18, o que autoriza o auxílio aos povos 

                                                 
1116
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oprimidos por entidades não estatais, além de, pelo espírito do documento, ser possível 

depreender que há o dever de intervir, caso seja negada a autodeterminação, haja vista que 

esta negação é prejudicial a toda a comunidade internacional
1121

. 

Em matéria regional, destaca-se, ainda na década de 1980, a Carta Africana dos 

Direitos Humanos e dos Povos, também conhecida como Carta de Banjul, de 1981, sob a 

égide da Organização da Unidade Africana (OUA). 

Este documento
1122

, vinculante, de proteção aos direitos humanos no continente 

africano, em seu artigo 20º, embora, tampouco descreva o alcance do direito à 

autodeterminação, declara que todos os povos têm o direito à existência e ao direito 

inquestionável e inalienável à autodeterminação, podendo determinar seu status politico e 

buscar seu desenvolvimento econômico e social conforme suas políticas livremente 

escolhidas (§ 1º), o que se permitiria concluir que a Carta só apoia a autodeterminação em 

sua vertente interna. 

Por outro lado, o § 2º do mesmo artigo reconhece que os povos oprimidos e 

colonizados podem se libertar da dominação usando qualquer tipo de meios reconhecidos 

pela comunidade internacional e o § 3º reconhece que todos os povos têm o direito de 

receber assistência dos Estados-parte da Carta em sua luta pela libertação da dominação 

estrangeira, seja ela política, econômica ou cultural. 

Estes dispositivos demonstram uma preocupação maior com a descolonização, 

inclusive de forma expressa, permitindo que se conclua que a secessão, pós-

descolonização, não fosse abrangida pelo documento, ainda que, como já salientado, a 

Carta não seja expressa quanto ao alcance do direito à autodeterminação por ela positivado 

em nível regional. 

Pouco depois, dentro do contexto da Segunda Conferência Mundial de Direitos 

Humanos, organizada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos, realizada em Viena, em 1993, com a participação de 180 Estados e de centenas 

de organizações não-governamentais
1123

, foi adotada a Declaração de Viena e seu 
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Programa de Ação
1124

, com o objetivo de promover o respeito, a observância e a proteção 

dos direitos humanos. 

O parágrafo 2º deste documento interessa-nos em especial, por cuidar da 

autodeterminação dos povos. É da inteligência deste dispositivo considerar a 

autodeterminação um direito dos povos a livremente determinar seu status político e buscar 

seu desenvolvimento econômico, social e cultural, seguindo, em grande medida, os demais 

documentos até então assinados, porém, inova ao considerar o direito à autodeterminação 

como um direito inalienável
1125

, sendo a negação deste direito uma violação de direitos 

humanos. 

Interessante notar, porém, que ao passo que considera, portanto, a autodeterminação 

dos povos como um direito humano
1126

, reafirma o comprometimento com a Declaração de 

Princípios de Direito Internacional relativos às Relações Amistosas e à Cooperação entre 

os Estados e à Carta das Nações Unidas no que tange à inviolabilidade territorial, ao 

afirmar que nada no corpo do documento autoriza ou encoraja ações que possam 

desmembrar ou prejudicar a integridade territorial, em todo ou em parte, ou a unidade 

política dos Estados independentes, quando estes possuírem governos que representem 

todo o povo de seu território sem distinção de nenhuma forma.  

Este documento, embora tampouco seja vinculante, produz uma manobra jurídica 

interessante ao classificar a autodeterminação dos povos como um direito humano
1127

, 
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todavia só o relaciona aos povos sob regimes coloniais ou sob dominação estrangeira e 

que, caso todos os povos de um determinado território façam parte do governo, não haveria 

razão para ameaçar a integridade territorial de Estados soberanos. 

A argumentação não se sustenta, uma vez que considerar o direito humano apenas a 

alguns povos, quais sejam, os sob dominação colonial ou estrangeira, é fazer um recorte 

subjetivo, arbitrário, não condizente com o espírito do outrora princípio e atual direito da 

autodeterminação dos povos. Ao contrário, se este fosse o caso, dever-se-ia chamar o 

direito de autodeterminação dos povos coloniais e não dos povos como um todo
1128

. 

Ademais, com relação à participação no governo, este tipo de argumentação 

elimina discussões internas do próprio povo, haja vista que se setores participarem do 

governo, em tese, o Estado poderia alegar que não há desrespeito à autodeterminação, 

mesmo que isto prejudique os reais anseios do povo em questão. 

Esta lógica reafirma a preocupação com a manutenção do status quo dos Estados 

soberanos em suas dimensões territoriais, como se, mais uma vez, o povo, que é 

constituído por indivíduos, existisse para servir ao Estado e não o Estado ser formado pelos 

indivíduos organizados e sua existência se baseada na proteção daqueles, portanto, uma 

lógica que não é possível ser defendida, sobretudo no contexto do Direito Internacional do 

século XXI. 

Finalmente, mais recentemente, outro documento, de nome e natureza similar ao de 

Argel, foi assinado no contexto da Organização das Nações e Povos Não Representados, a 

UNPO
1129

. Este grupo
1130

 é uma organização associativa internacional não violenta e 

democrática
1131

, formada por povos indígenas, minorias, Estados não reconhecidos e 

territórios ocupados sem representação internacional, com o objetivo de preservar e 

defender seus direitos políticos, sociais e culturais. 

                                                                                                                                                    
forma interna, mas limitações para a autodeterminação em sua vertente externa, alegando conflito com o 
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Em 2001 foi assinada a Declaração Universal dos Direitos dos Povos
1132

, em Talin, 

na Estônia. Este documento reafirma o direito à autodeterminação dos povos e traz 

inovações interessantes, como no artigo 1º que, ao passo que retoma o direito à 

autodeterminação, faz ressalvas com relação aos Estados, que devem respeitar este direito, 

bem como com relação ao princípio da integridade territorial, porém, o respeito a este 

princípio não pode ser usado de forma unilateral como obstáculo à implementação da 

autodeterminação
1133

. 

Outro ponto importante da Declaração é o direito dos povos a viver em paz, sem 

que os Estados usem da força para impedir seu exercício de autodeterminação e a 

reafirmação do direito à autodefesa dos povos, caso a autodeterminação seja ameaçada (art. 

10). 

O documento destaca uma diferenciação acerca das esferas de atuação do direito à 

autodeterminação nos artigos 7º e 8º. O artigo 7º declara que caberá aos povos decidirem 

livremente exercer a autodeterminação com base no autogoverno, criando órgãos para este 

objetivo, dentro do território em que habitam. 

Por outro lado, o artigo 8º dispõe que o direito de autodeterminação inclui o direito 

a se independentizar de outro Estado como forma de exercer a autodeterminação, caso esta 

seja a única forma de implementá-la, ou seja, caso não haja maneira de o povo se 

autodeterminar, caso seus anseios forem maiores do que simplesmente o autogoverno, 

caberá a possibilidade da secessão, com a independência do Estado soberano ao qual são 

suditos. 

Ainda que, como já afirmado, alguns destes documentos mais recentes acerca da 

autodeterminação não sejam vinculantes, eles aquecem o debate acerca das dimensões da 

autodeterminação, isto é, a discussão entre os defensores da autodeterminação apenas na 

sua esfera interna e os defensores da autodeterminação em seu aspecto externo, que, em 

muitos casos tende a ser alcançada apenas com a independência, via secessão, uma vez que 

                                                 
1132

 UNREPRESENTED NATIONS AND PEOPLES ORGANIZATION. Universal Declaration of the 

Rights of Peoples (Feb 17, 2004).  Disponível em: https://www.unpo.org/article.php?id=105. Acesso em: 2 

set. 2020. 
1133

 É interessante notar a posição de N’Kolombua com relação à integridade territorial e à autodeterminação 

dos povos. Depreende-se do texto do autor que a nação (formada pelo povo de um Estado específico) é 

uma categoria historicamente determinada por um passado e por um presente comuns, somados à vontade 

de viver conjuntamente. A formação desta nação constitui um fator de coesão do povo, de unidade e de 

integridade do Estado. O respeito ao exercício do direito à autodeterminação contribui como mantenedor 

da integridade territorial enquanto permanece esta vontade. Sem este respeito, sem esta vontade de 

manutenção da união, a integridade territorial dos Estados, analisada de forma isolada, constitui uma prisão 

aos povos (N’KOLOMBUA, 1984, p.449). 



224 

 

considerar que a autodeterminação deva se limitar apenas ao contexto colonial não é mais 

factível. 

 As colônias praticamente deixaram de existir, embora ainda haja antigas colônias, 

atualmente chamadas de territórios dependentes ou ultramarinos das potências europeias e 

dos Estados Unidos, sobretudo. Durante os anos 1960
1134

, houve o ápice dos movimentos 

de independência
1135

, tendo, terminadas as questões coloniais na África, na década de 

1990
1136

, com a independência do antigo território da Namíbia da África do Sul
1137

, como 

exemplo final. 

Assim, resta atualmente o questionamento acerca das diferenças entre 

autodeterminação interna e autodeterminação externa. A vertente interna refere-se, 

portanto, à relação entre o Estado e a população dentro dele, sendo definida como o direito 

do povo de perseguir seu desenvolvimento social, econômico, cultural e político, podendo 

o povo participar nos processos de decisão do Estado, escolhendo sua forma de governo, 

dentre outros aspectos do regime interno estatal, podendo ser traduzida esta vertente como 

o direito à democracia, ainda que mal assegurada, e, no caso dos Estados multinacionais, o 

reconhecimento dos direitos das minorias e dos povos autóctones
1138

. 

Por outro lado, a vertente externa, que tem, teoricamente, uma barreira impeditiva, 

qual seja, a integridade territorial dos Estados soberanos, defende a alteração lindeira dos 

territórios estatais, criando-se novos Estados como a representação máxima do direito da 

autodeterminação dos povos, ou então com associação a Estados já existentes, ou ainda 

surgindo em uma diferente composição política, mas, independentemente determinada pelo 

povo que a constitui
1139

. 

Esta vertente, porém, costuma ser mais bem admitida quando o povo em questão 

não consegue formar parte do governo, sendo impedido por razões discriminatórias, ou 
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quando há uma dominação estrangeira, já fora do contexto da colonização, com dominação 

e exploração exercidas pelo governo central
1140

. 

Mesmo quando se associa a autodeterminação com direito à secessão apenas aos 

casos coloniais, havendo entraves a invocá-la com relação a movimentos irredentistas, há a 

teoria, que é aplicada aos casos em que há razões discriminatórias que impedem o povo em 

questão de ter a possibilidade de formar parte do governo
1141

, chamada de secessão-

remédio. 

Esta teoria se aplicaria quando a repressão intensa a um grupo específico, 

acompanhada de crimes, garante ao grupo em questão a possibilidade de se 

autodeterminar, via secessão, como forma de reparação possível àquela violação, portanto, 

apenas em casos excepcionais no cenário internacional
1142

. 

A secessão-remédio tem ganhado força nas últimas décadas
1143

, ainda que nenhuma 

decisão judicial ou quasi judicial tenha aplicado esta espécie de secessão como 

justificativa
1144

, embora alguns Estados tenham se manifestado favoráveis em casos 

concretos muito específicos
1145

. 

Há, ainda entre os teóricos do Direito Internacional, defensores da impossibilidade 

da autodeterminação externa quando em conflito com a integridade territorial dos Estados, 

o que limita a autodeterminação ao direito à descolonização
1146

.  

Por outro lado, há teóricos que consideram que a autodeterminação externa, isto é, a 

secessão só poderá ser aplicada a casos, ainda que considerados controversos, em que 
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ocorrem perseguições a determinado grupo dentro do Estado, sem perspectiva de resolução 

pacífica, enquadrando a autodeterminação no conceito de integridade territorial
1147

, o que, 

novamente, conduz ao raciocínio que o Estado deve ser intocável, levando o povo a se 

adaptar a ele, e não o contrário, o que contradiz o próprio conceito de Estado, que será 

desenvolvido a seguir, neste capítulo. 

Em qualquer acepção, porém, a autodeterminação dos povos deve ser fruto da 

vontade do povo, sem ser viciada por uma ocupação estrangeira ou pelo uso ou ameaça do 

uso da força, do contrário, resta prejudicada a afirmação de que se trate do direito à 

autodeterminação, tratando-se de uma coação, fruto de uma agressão, criando, por vezes, 

Estados fantoches, um desvio da finalidade do direito à autodeterminação dos povos
1148

. 

Com a definição do direito à autodeterminação dos povos pelo Direito Internacional 

em suas duas vertentes e com os principais documentos que tratam do tema, passaremos 

agora à análise das formas como este direito costuma ser efetivado pelos povos, as 

consultas populares. 

 

5.2 O USO DE PLEBISCITOS COMO EXPRESSÃO DA AUTODETERMINAÇÃO 

DOS POVOS 

 

As consultas populares, historicamente, são muito utilizadas como forma de 

expressar a autodeterminação dos povos, normalmente sob a forma de plebiscito, isto é, a 

consulta popular anterior à tomada de decisões pelo poder executivo, o que se difere do 

referendo
1149

, uma ratificação, em forma de consulta popular, de uma decisão tomada pelas 

autoridades. 

Há, porém, mesmo que a prática tenha se mostrado bastante efetiva, no uso deste 

instrumento político-jurídico, certas considerações acerca da legalidade de seu uso para 

resolver questões internacionais e, mesmo, como expressão legítima da vontade dos povos, 

com seu direito à autodeterminação. 
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Embora, haja exemplos anteriores, como por exemplo, no século XIX, no território 

da Romênia e nas formações estatais da Itália e da Alemanha
1150

 e relativas à 

independência da Libéria, em 1846
1151

, é no século XX que ganham maior força, sendo 

reconhecidas por Woodrow Wilson, como já salientado, em seu discurso dos Quatorze 

Pontos. 

Para Wilson, haveria após a Primeira Guerra Mundial, três formas possíveis de se 

utilizar a consulta popular como expressão da autodeterminação, seja em razão de conflito 

manifesto entre as populações de determinado território, como no caso de Danzig, da Alta 

Silésia
1152

 e da Alta Caríntia
1153

, seja em razão de retorno de território referente às 

alterações sofridas ainda no século XIX, como nos casos da Alsácia-Lorena e de 

Schleswig-Holstein
1154

 e, finalmente, o caso do Sarre, que foge dos demais casos por não 

se tratar de uma discussão de formação territorial dos Estados, mas do controle e domínio 

da bacia mineira alemã, tema que opôs Estados Unidos, Reino Unido e França, ao final da 

Primeira Guerra Mundial
1155

. 

Como já abordado, no período Entre-Guerras, a consulta popular também foi 

utilizada como forma de expressão da autodeterminação dos povos no caso da anexação da 

Áustria pela Alemanha, em 1938, ainda que com caráter extremamente polêmico e 

conflitante. Um referendo foi estabelecido em toda Áustria no dia 10 de abril, quase um 

mês após o exército alemão atravessar a fronteira e ocupar o território austríaco, em 12 de 

março de 1938
1156

, o que dificulta a defesa do uso da consulta popular como forma de 
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expressão da autodeterminação dos austríacos, haja vista que estavam sob ocupação, 

situação que, como já explorado, assemelha-se, de certa forma, à situação do plebiscito na 

Crimeia, em 2014. 

Com a criação da ONU, porém, não se pode defender que a consulta popular, seja 

ela por plebiscito ou por referendo, passou a receber status de norma internacional 

positivada como forma de resolver questões acerca da autodeterminação dos povos, nem 

mesmo de costume, embora se reconheça que, ao longo da história, foi um instrumento 

muitas vezes utilizado
1157

, ainda que de forma muito diversa, inclusive, pelo mesmo sujeito 

internacional. 

A França, por exemplo, ao passo que fez duas consultas populares com relação à 

independência da Argélia, uma em território da colônia e outra do território metropolitano, 

para os Comores fez apenas uma consulta
1158

, o que demonstra variação quanto à 

prática
1159

. 

Durante o período onusiano, porém, mesmo que não haja a opinio juris, ou seja, o 

reconhecimento de valor vinculante, da obrigatoriedade de se recorrer a consultas 

populares para decidir com relação ao futuro dos territórios, com base no direito à 

autodeterminação, o uso deste instrumento é uma prática reiterada, tendo ocorrido diversas 

vezes, sobretudo com relação aos, então, territórios coloniais. 

Podem-se traçar, desde 1954, diversos casos, em boa parte com participação das 

Nações Unidas, como Togolândia Britânica, em 1956, Togolândia Francesa, em 1958, 

Camarões do Norte Britânico, em 1959, Camarões do Sul Britânico, em 1961, Ruanda-

Urundi, em 1961, Samoa Ocidental, em 1962, Ilhas Cook, em 1965, Guiné Equatorial, em 

1968, Papua-Nova Guiné, em 1972, Território Neozelandês de Niue, em 1974, Ilhas Ellice 

(Tuvalu), em 1974, Ilhas Marianas do Norte, em 1975 e Ilhas Comores Francesas, em 1974 

e 1975, sem relacionar as discussões acerca da possibilidade de serem organizadas 

consultas populares para decidirem o futuro dos territórios, como nos casos de Gibraltar, 
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Papua Ocidental e Saara Ocidental
1160

, além do plebiscito realizado em 1999 no Timor 

Leste, ocupado pela Indonésia desde o final de 1975
1161

. 

Além destes casos coloniais, a prática internacional, com o ocaso da União 

Soviética, viu diversas consultas populares ocorrerem nos Estados Bálticos
1162

, na Geórgia, 

na Armênia, no Turcomenistão, na Ucrânia
1163

, no Azerbaijão e no Uzbequistão
1164

. 

Fato semelhante ocorreu com a dissolução de outro Estado muito importante 

durante a Guerra Fria, a Iugoslávia, onde, embora em meio à guerra, houve consultas na 

Eslovênia, em 1990, na Macedônia e na Bósnia-Hezergovina, em 1992 e em Montenegro, 

conquistada a independência, mais tardiamente, por consulta em 2006, porém, já em 1992, 

outra consulta foi efetuada. 

Finalmente, houve também, em 1991, um plebiscito em Kosovo com relação à 

independência
1165

, mas, esta só seria alcançada mais tarde, sendo inclusive tema de um 

Parecer Consultivo da Corte Internacional de Justiça, que será analisado mais adiante neste 

capítulo
1166

. 

Estes foram alguns casos em que a consulta popular
1167

 foi aceita e houve vitória da 

independência como consequência do direito à autodeterminação. Por outro lado, há casos 

em que, ainda que o Estado originário aceite sua realização, o resultado das consultas é 

contrário à secessão, como na ilha de Mayotte
1168

, em 1976, no Québec, em 1980 e 1995, 

ou na Escócia, em 2014. 
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Há também consultas em que ocorrem plebiscitos condicionais, ou seja, questiona-

se a possibilidade de secessão em caso de o Estado originário aceitar, como a consulta 

ocorrida na Gagaúzia, em 2014, acerca de sua independência, caso fosse aceita, 

futuramente, pela Moldávia. 

Finalmente, há os casos nos quais as consultas não são aceitas pelo Estado 

originário, gerando repressão contra os grupos que as organizaram, como no caso de 

Anjouan, em 1997, ou na Catalunha e no Curdistão, ambas em 2017
1169

, considerados 

como référendums sauvages
1170

, pois ocorrem de forma irregular
1171

, uma vez que, com a 

ausência de norma internacional acerca do tema, os Estados recorrem ao direito interno 

para legislar quanto à capacidade dos grupos de realizar consultas populares, o que 

enfraquece o direito à autodeterminação dos povos
1172

, fortalecendo a ideia da inversão da 

relação entre elemento humano e Estado. 

É bem-vinda, portanto, uma possível codificação de regras para o uso da consulta 

popular, caso contrário pode ocorrer risco ao Direito Internacional, já que são de uso 

constante em sua prática
1173

, gerando situações que, como no caso da Crimeia, podem levar 

a ameaças à paz e à segurança internacional, matérias de primeira importância para as 

Nações Unidas, como já salientado, presentes, por exemplo, no artigo 1º, §1º de sua Carta 

constitutiva. 

Com a codificação, sendo organizada de forma a poder respeitar o princípio da 

integridade territorial dos Estados e, sobretudo, de forma a permitir o desenvolvimento do 

direito consolidado da autodeterminação dos povos, poderá cessar o paradoxo existente de 

que a alguns povos é franqueado o exercício da autodeterminação, via plebiscito, enquanto 

a outros não, por razões de direito interno dos Estados aos quais estão adstritos, outrossim, 

é necessário também que haja transparência no processo de consulta popular para que se 

possa assumir o rito como válido. 
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Apenas superando esta diferença poderá o direito à autodeterminação ser realmente 

efetivado em sua totalidade e não apenas na vertente interna, do contrário, enfraquecido 

por razões de ordem doméstica, do ordenamento jurídico nacional dos Estados, a 

autodeterminação é legada, por vezes, a segundo plano, minando o Direito Internacional. 

 

5.3 A SECESSÃO NO DIREITO INTERNACIONAL 

 

Tema diretamente relacionado com a autodeterminação dos povos, ligado a sua 

vertente externa, qual seja, a capacidade de se emancipar e constituir novos Estados no 

cenário internacional, a secessão é tema bastante antigo no Direito Internacional. 

A independência dos Estados que constituem atualmente as Américas foi, por 

exemplo, fruto de secessões nos séculos XVIII e XIX, todavia, o processo de 

descolonização ganhou mais força a partir do ano 1945, até a década de 1960 e, 

posteriormente, ganharia novo ânimo, como já salientado, com o fim da União Soviética e 

da Iugoslávia, nos anos 1990, o que levou ao aumento no número de Estados membros na 

Organização das Nações Unidas
1174

. 

Destacam-se, porém, no mesmo período, grande número de territórios tentando 

realizar a secessão de forma unilateral, não sendo reconhecidos pela comunidade 

internacional
1175

 como os casos de Katanga, do Congo, em uma tentativa de secessão onze 

dias após a declaração de independência daquele país
1176

; do Tibete, da China; de Biafra, 

da Nigéria; da Caxemira, da Índia; do Punjab Oriental, da Índia; dos Estados de Karen e 

Shan, da Birmânia, atual Mianmar; do Chipre do Norte, do Chipre; do Tamil Elam, de Sri 

Lanka; da Somalilândia, da Somália; de Bougainville, de Papua Nova-Guiné; do Curdistão, 

do Iraque e da Turquia; da Republika Srpska, da Bósnia-Herzegovina; da Chechênia, da 

Rússia; da Abecásia e da Ossétia do Sul, da Geórgia; de Anjouan, de Comores; da 

Gagaúzia, da Moldávia; de Nagorno-Karabakh, do Azerbaijão
1177

; do Iêmen do Sul, do 

Iêmen
1178

 e, mais recentemente, da Catalunha, da Espanha. 
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Somam-se a estes casos outros dois que não se assemelham aos anteriores pois se 

tratam de declarações de independência dentro de um contexto de regime de segregação 

racial, como na tentativa da Rodésia do Sul (atual Zimbábue) de se independentizar do 

Reino Unido em 1965, considerado uma ameaça à paz pela resolução 216 do Conselho de 

Segurança e posterior resolução 217 pedindo aos Estados que não reconhecessem tal 

situação
1179

 e o regime dos Bantustões de Transkei, de Bophuthatswana, de Venda e de 

Ciskei, sem declaração unilateral de independência, já que a África do Sul consentia e 

fomentava essas independências. No caso dos Bantustões o Conselho de Segurança 

também se manifestou afirmando que suas criações violavam a autodeterminação e os 

direitos humanos, com a discriminação racial que fomentava a política de apartheid sul-

africana, sendo os territórios reabsorvidos em 1994
1180

. 

Para alguns autores, há diferenciação entre secessão e emancipação. Esta última 

estaria apenas relacionda à descolonização, enquanto a primeira seria obtida com a ameaça 

ou com o uso da força sem o consentimento do Estado de origem
1181

. Entende-se, também, 

que o conceito de secessão
1182

 seria definido como o fenômeno correspondente à separação 

de uma parte do território de um Estado preexistente, que continua a subsistir
1183

, enquanto 

a emancipação seria relativa a um território não contínuo ao Estado original. 

                                                                                                                                                    
(STATEMENT BY PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN, PRIME MINISTER OF THE 

REPUBLIC OF ARMENIA AND PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (November 10, 

2020). Disponível em: en.kremlin.ru/events/president/news/64384. Acesso em 5 dez. 2020). É interessante 

destacar também que a Rússia e a Armênia fazem parte da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, 

cujo documento, em seu artigo 4º, provê ajuda militar no caso de algum membro sofrer um ataque 

(COLLECTIVE SECURITY TREATY (May 15,1992). Disponível em: https://en.odkb-

csto.org/documents/documents/dogovor_o_kollektivnoy_bezopasnosti/. Acesso em 5 dez. 2020). Durante o 

conflito, porém, esta cláusula do Tratado não foi acionada. 
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1183

 DINH, Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick; PELLET, Alain. Direito Internacional Público.  2ª ed. 

Tradução Vítor Marques Coelho. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 2003, p. 538. 



233 

 

Assim, ao se realizar a secessão, cria-se um novo Estado
1184

, isto é, sujeitos 

originários de Direito Internacional, com plena personalidade jurídica
1185

, possuindo quatro 

elementos que o constituem como tal, conforme estabelece a Convenção Interamericana 

sobre os Direitos e os Deveres dos Estados
1186

, ocorrida em Montevidéu, em 1933, em seu 

artigo 1º. Estes elementos são população permanente, território determinado, governo e, 

finalmente, capacidade de estabelecer relações com os demais Estados. 

Desde o ponto de vista teórico e normativo, satisfazendo, portanto, estes quatro 

elementos característicos, há o Estado, não havendo nenhuma norma que exija seu 

reconhecimento para ser considerado enquanto tal, nem que obrigue os demais Estados a 

efetuarem o reconhecimento
1187

. 

O reconhecimento de Estado, portanto, é de natureza meramente declarativa, 

conforme a inteligência do artigo 6º da Conferência de Montevidéu de 1933, que dispõe 

que o reconhecimento significa tão somente que determinado Estado aceita a personalidade 

de outro com todos os direitos e deveres postulados pelo Direito Internacional, sendo o 

reconhecimento incondicional e irrevogável, haja vista que os direitos fundamentais dos 

Estados não são sucetíveis a ser afetados de nenhuma forma (art. 5º), portanto, nenhum 

reconhecimento condicionado ou que possa, a partir dele, originar direitos, é possível. 

Embora haja defensores da corrente atributiva do reconhecimento do Estado, a 

corrente declarativa é majoritária, tendo o Institut de Droit International já se pronunciado 

por três vezes sobre a temática, nas sessões de Vancouver, em 2001, de Siena, em 1952 e 

de Bruxelas, 1936
1188

. 

Nesta última, pelo artigo 2º da emenda proposta ao projeto da XI Comissão do 

Instituto
1189

, o reconhecimento de Estado é ato livre pelo qual um ou mais Estados constata 

a existência, em determinado território, de uma sociedade humana politicamente 
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organizada, independente de qualquer outro Estado existente, capaz de observar as 

prescrições do Direito Internacional. 

Assim, ao usar este tipo de redação, o Institut torna bastante claro que o 

reconhecimento é apenas uma constatação das capacidades e dos direitos que a nova 

entidade dispõe, não lhe atribuindo nenhuma nova faculdade com este ato, apenas 

garantindo-lhe a possibilidade de entabular relações com o Estado que o reconhece como 

tal. 

A existência, portanto, de um Estado independe de seu reconhecimento
1190

. 

Entendemos, como demonstrado, que, sendo observados os quatro elementos constitutivos, 

ter-se-á um Estado, seguindo o princípio ex factis jus oritur. É digno de nota, porém, que 

na prática internacional, Estados seguem critérios não unânimes para efetuar o 

reconhecimento, assim, havendo grande número de reconhecimentos e a partir deste haver 

admissão à Organização das Nações Unidas
1191

, fortalece o status da entidade que se 

consolida como Estado no plano internacional
1192

, mesmo que não seja o reconhecimento 

fato que o constitua como tal. 

Mesmo que haja a criação de um novo Estado e este possa até constituir-se membro 

da Organização das Nações Unidas, a secessão, porém, não se encontra autorizada nem 
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positivada pelo Direito Internacional, ainda que seja limitada pela vedação ao uso da força 

para lograr seus objetivos
1193

. 

É interessante destacar que o fenômeno da secessão não é nem legal nem ilegal pelo 

Direito Internacional
1194

, não havendo instrumento que o autorize, nem tampouco que o 

proíba, mas não se pode considerar que haja neutralidade do Direito Internacional com 

relação ao fenômeno, todavia, é difícil crer que na forma como as normas são criadas, os 

Estados concordem com uma regra que, potencialmente, ameace sua soberania 

territorial
1195

. 

A Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas já pôde explorar o 

fenômeno da secessão no Projeto de Declaração sobre Direitos e Deveres dos Estados
1196

, 

no qual o artigo 11, com relação ao reconhecimento de aquisição territorial, apenas proíbe 

o reconhecimento de aquisição territorial efetuada por outro Estado, deixando, portanto, 

caminho livre para a secessão, o que demonstra que a preocupação frequente da matéria é 

com relação à agressão. Por outro lado, no que tange ao direito interno dos Estados, a 

secessão é considerada proibida, como se pode destacar ao analisarmos Constituições de 

diversos Estados. 

A proibição da secessão é encontrada, por exemplo, no caput do artigo 1º da 

Constituição Brasileira, ao afirmar que a República Federativa do Brasil é formada pela 

união indissolúvel dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal
1197

, o que faz os entes 

federativos formarem uma unidade inseparável. 

O país vizinho, a Argentina, por sua vez, apresenta uma Constituição que não torna 

clara a proibição de secessão, uma vez que, possui dispositivos como seu artigo 22º, onde 

traz que o povo não delibera nem governa sem ser por meio de seus representantes e 

autoridades criadas pela Constituição, assim, toda força armada ou reunião de pessoas a 

quem se atribuam direitos do povo e peticione em nome deste, cometerá delito de sedição. 

Por outro lado, é importante notar, que o mesmo documento garante, pelo artigo 121, que 
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as províncias
1198

 conservam todo o poder não delegado pela Constituição ao governo 

Federal, bem como o que tenham expressamente se reservado por pactos especiais ao 

tempo de sua incorporação
1199

. 

Desta forma, a Constituição não proíbe o povo, via representantes eleitos por suas 

províncias, pelo direito da autodeterminação, chegar à secessão, apenas proíbe que o façam 

de forma direta, sem ser por via representativa, conforme o artigo 22. 

Outrossim, também permite que, com a ressalva dada aos documentos de 

incorporação de cada província à República Argentina, caso tenham  estipulado reservas à 

formação do Estado, possam, aplicando os pactos especiais, eventualmente, deixar de 

formar parte daquele Estado, o que é interessante, pois nos últimos anos, por dois 

momentos diferentes aventou-se a possibilidade de separação de províncias argentinas, 

como no caso de San Luis
1200

, em 2016, e de Mendoza em 2020
1201

. 

Outros exemplos, a título ilustrativo, e não exaustivo, podem ser encontrados em 

constituições de outros Estados, como a Constituição Espanhola, cujo artigo 2º dispõe que 

aquele documento se fundamenta na indissolúvel unidade da Nação espanhola, pátria 

comum e indivisível de todos os espanhóis
1202

; na Constituição Francesa, em seu artigo 1º 

que dispõe que a França é uma república indivisível
1203

; na Constituição Sérvia, o artigo 8º 

dispõe que o território do Estado é inseparável e indivisível
1204

 e, com maior importância 

ao presente trabalho, a Constituição Ucraniana, cujo artigo 2º dispõe que a Ucrânia é um 

Estado unitário e que seu território dentro dos limites das fronteiras existentes é integral e 

inviolável
1205

. 
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Semelhante disposição é encontrada também na Constituição Russa, no artigo 4º, 

§3º, onde se dispõe que a Federação Russa garantirá a integridade e a inviolabilidade de 

seu território
1206

, ainda que não reste claro se o disposto é frente a outros Estados ou 

significa a indivisibilidade territorial. 

A proibição da secessão, portanto, por estes exemplos selecionados, dá-se no corpo 

de suas constituições não com a proibição expressa do ato da separação, ou da reunião 

popular para tanto, mas com a disposição de que o território do Estado em questão é 

indissolúvel, indivisível ou inseparável. 

Assim, restaria aos governos dos Estados, quando confrontados com o desejo de 

parte de sua população em se separar do restante do território, a decisão de como proceder, 

de acordo com seu processo constitucional
1207

. Um exemplo deste tipo de conduta é o caso 

julgado na Suprema Corte do Canadá acerca da possibilidade de secessão do Quebec, 

daquele país, em 1998
1208

, tendo a Corte que se manifestar acerca da possibilidade da 

secessão unilateral do Quebec, tanto em relação à Constituição Canadense quanto em 

relação ao Direito Internacional
1209

. 

Portanto, a proibição se dá apenas na esfera interna dos Estados, uma vez que, com 

relação ao Direito Internacional, conforme já afirmado, há silêncio sobre o tema em 

documentos vinculantes
1210

, ainda que haja a Recomendação XXI do Comitê para a 

Eliminação da Discriminação Racial das Nações Unidas, de 1996
1211

. 

Este documento afirma, em seu § 6º, não reconhecer um direito geral dos povos a 

declarar a secessão do Estado de forma unilateral, por considerar que a fragmentação 

estatal possa ser prejudicial à proteção dos direitos humanos e da preservação da paz e da 

segurança, mesmo que reconheça que as partes possam estabelecer acordos a este respeito. 
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Não havendo uma regra que permita a secessão nem, mais importante, uma regra 

que a limite, cabe aos Estados o respeito ao princípio de neutralidade com relação às partes 

envolvidas, o que importa inclusive na forma como o Estado lidará com a rebelião em uma 

tentativa de secessão, muitas vezes tentando qualificar o movimento separatista como caso 

de crime comum dentro de seu ordenamento jurídico, quando, pelo Direito Internacional, a 

vedação existiria apenas com relação às modalidades ou consequências do processo, seja 

por desrespeitar, eventualmente, direitos humanos ou por causar ameaça à paz ou à 

segurança internacional, fato que deveria levar ao acionamento do Conselho de Segurança 

das Nações Unidas, por exemplo. 

De maneira geral, portanto, nem a rebelião, que leva à secessão, nem sua repressão 

são permitidas, nem, tampouco, autorizadas, devendo ter como parâmetros de atuação o 

respeito aos direitos humanos e ao direito da guerra
1212

, ou seja, nem o uso de forças 

armadas para lograr a separação é aceito, nem a repressão que ocorre ao arrepio dos 

direitos humanos deve ser tolerada pela comunidade internacional. 

Mesmo que os governos sejam relutantes em aceitar restrições a suas formas de 

suprimir as rebeliões, desejando possuir via livre para lidar com o que intitulam de 

questões internas, uma vez que, pela ótica do Estado, uma revolta, desejando a secessão, 

por exemplo, será sempre ilegítima, isto não pode ser usado para que sejam aplicados 

métodos e meios quaisquer para reprimir os atos rebeldes
1213

. 

Tampouco deve ser usado para limitar o escopo dos direitos pertinentes às 

partes
1214

, como já se viu em controvérsias, por exemplo, quando da tentativa de se 

elaborar uma Convenção Geral na Assembleia Geral das Nações Unidas acerca do tema 

terrorismo, com relação aos atos das forças armadas estatais, consideradas como terrorismo 

de Estado, e com relação à ação armada de movimentos de libertação a favor da 

autodeterminação, sem haver, ainda, conclusão de um documento sobre a temática
1215

. 
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As secessões costumam ser apresentadas por declarações unilaterais de 

independência, quando não acordadas entre as partes envolvidas, muitas vezes gerando os 

conflitos com o direito interno dos Estados. Para ampliar o entendimento de como a 

autodeterminação em sua vertente externa é expressa, via secessão, passaremos a análise 

de três declarações unilaterais de independência ocorridas já no século XXI. 

 

5.3.1 Declarações Unilaterais de Independência 

 

As Declarações Unilaterais de Independência são fenômenos da esfera política, 

considerados como fato consumado
1216

 que produzem efeitos jurídicos. Assim, fogem, 

naturalmente, do Direito Internacional, não havendo uma regra que as regule, o que 

permite que cada declaração siga um rito diferente, ou seja, fundamentada por direitos 

diferentes. 

Destaca-se, porém, que todas as Declarações Internacionais têm, como qualidade 

comum, a declaração de vontade de não mais fazer parte do antigo Estado, rejeitando toda 

a soberania precedente, estritamente ligada à autodeterminação e à secessão. 

Para entendermos melhor o conteúdo destes documentos e como têm sido recebidos 

pela comunidade internacional, analisaremos as três Declarações Unilaterais de 

Independência ocorridas no século XXI: a declaração de independência do Kosovo da 

Sérvia, de 2008, a declaração de independência da Crimeia da Ucrânia, de 2014 e, mais 

recentemente, a declaração de independência da Catalunha da Espanha, de 2017. Destaca-

se, porém, que cada um dos casos teve desenvolvimentos diferentes, que serão 

sucintamente analisados. 

Em 2008, Kosovo, após conflito prolongado com as forças sérvias, intervenção da 

OTAN e, posteriormente, missão das Nações Unidas para estabelecer administração 

interina no território, a UNMIK
1217

, garantindo autonomia à população local desde 1999, 

adotou, pela Assembleia de Kosovo, órgão sem relação com a missão de paz da ONU
1218

, 

sua declaração de independência. 

                                                 
1216

 Reconhecidos em textos de doutrina e em casos nas Cortes pela expressão em francês: fait accompli. 
1217

 United Nations Interim Administration Mission in Kosovo.  
1218

 Tanto o desenvolvimento da questão de independência do Kosovo, quanto os desdobramentos do caso, 

como o Parecer Consultivo da Corte Internacional de Justiça, em 2010, serão explorados no tópico acerca 

de casos internacionais célebres que tratam do tema da secessão. 
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O documento
1219

 ressalta a preocupação com a proteção dos direitos humanos e 

com a diversidade populacional do território, além de observar que Kosovo se trata de um 

caso especial de ruptura não-consensual da antiga Iugoslávia, com toda a violência 

envolvida no período, fazendo ressalvas com relação ao seu caso, afirmando não ser um 

precedente a nenhuma outra situação. 

A declaração também ressalta as tentativas de negociação entre os governos de 

Belgrado e de Pristina sobre a futura situação política de Kosovo, reafirmando que apesar 

de todos os esforços, não foi alcançada a independência pactuada pelas partes e reforça o 

comprometimento do novo Estado em cumprir com os mais altos graus de proteção aos 

direitos humanos
1220

. 

A declaração resslta também o comprometimento com a paz e com a estabilidade 

regional, buscando estabelecer boas relações com seus vizinhos, incluindo a Sérvia, com 

esforços de estabelecer relações de amizade e cooperação com a promoção da 

reconciliação entre os dois povos, respeitando os princípios da Carta das Nações Unidas
1221

 

e da Ata Final de Helsinque, além de outros atos da Organização para Segurança e 

Cooperação na Europa (OSCE). 

Ressalta-se que, em momento algum, o povo kosovar organizado em sua 

Assembleia utiliza-se dos termos autodeterminação dos povos, nem mesmo secessão, 

embora no contexto, inclusive, demonstra se tratar do último evento no processo da 

violenta dissolução da Iugoslávia. 

Como já salientada, e será explorada mais adiante, a independência do Kosovo foi 

reconhecida por grande número de Estados, tendo ganhado mais força após o Parecer 

Consultivo da Corte Internacional de Justiça acerca da legalidade da declaração em relação 

ao Direito Internacional, sendo, como se verá, dos três casos de declarações unilaterais no 

século XXI, o único com resultado, satisfatório
1222

, ainda que Kosovo não tenha sido 

reconhecido como membro das Nações Unidas, até 2020. 

                                                 
1219

 KOSOVO. Kosovo’s declaration of independence. Disponível em: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7249677.stm. Acesso em:18 set. 2020. 
1220

 Ressaltando seu comprometimento com a instauração de uma república democrática, secular e 

multiétnica, guiada pelos princípios de não-discriminação e igualdade de proteção sob o império da lei. 
1221

 O documento ressalta a gratidão que o novo Estado tem pela comunidade internacional, sobretudo pelo 

aporte das Nações Unidas no esforço para recuperar e reconstruir instituições democráticas no território, 

tão afetado pela guerra, comprometendo-se a continuar os trabalhos com a Organização mesmo após a 

independência. 
1222

 Com mais de cem Estados tendo reconhecido sua independência. Ainda que alguns tenham “retirado” seu 

reconhecimento, ato não reconhecido pelo Direito Internacional, como se verá no apêndice deste trabalho. 

Em setembro de 2020, Israel foi o centésimo décimo sétimo Estado a reconhecer Kosovo, último Estado a 
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Outro exemplo de declaração unilateral de independência é a ocorrida na Península 

da Crimeia, em 2014. Este documento, se comparado com o anterior, é bastante sucinto, 

com apenas três parágrafos. Nele, o Parlamento da Crimeia, com maioria absoluta de 78 

dos 81 deputados, aprovou a Declaração de Independência da República Autônoma da 

Crimeia e da cidade de Sebastopol. 

O documento
1223

 baseia-se na experiência kosovar, especificamente citando sua 

Declaração Unilateral de Independência e a interpretação da Corte Internacional de Justiça, 

via Parecer Consultivo de 2010, ao afirmar que esta manifestação nos Bálcãs não viola 

nenhuma norma de Direito Internacional, além de ressaltar disposições da Carta das 

Nações Unidas e outros documentos internacionais
1224

 que garantem o direito dos povos à 

autodeterminação. 

Este documento, como já abordado, faz referência à consulta popular que viria a 

ocorrer no dia 16 de março do mesmo ano, menos de uma semana depois da aprovação da 

declaração. 

Assim, caso o resultado da consulta fosse favorável à reunificação com a Federação 

Russa, a República Autônoma da Crimeia e a cidade de Sebastopol seria anunciada como 

entidade independente e republicana, adotando forma de Estado laico, democrático e 

multinacional, com obrigação de manutenção da paz internacional e a harmonia interétnica 

e inter-religiosa em seu território. Conclui a declaração afirmando que havendo resultado 

expressivo favorável à reunificação com a Federação Russa, a Crimeia se dirigiria àquele 

Estado com proposta para ser aceita como novo ente da Federação, por meio de um tratado 

bilateral. 

Como já demonstrado, o plebiscito com relação à reunificação foi favorável, com 

aprovação de mais de 96%, o que levou à declaração de independência e, posteriormente, 

ao tratado bilateral que incorporaria a República independente à Federação Russa. 

Diferentemente do caso kosovar, o reconhecimento da situação fática foi bastante menor, 

com poucos Estados se manifestando claramente favoráveis à incorporação territorial, além 

de haver como consequência uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas 

condenando a anexação
1225

. 

                                                                                                                                                    
fazer o reconhecimento até janeiro de 2021 (KOSOVO THANKS YOU. Kosovo thanks you. Disponível 

em: https://www.kosovothanksyou.com/. Acesso em: 02 fev. 2021). 
1223

 ДЕКЛАРАЦИЯ о независимости Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Disponível em: 

https://web.archive.org/web/20140313100800/http://www.rada.crimea.ua/news/11_03_2014_1. Acesso 

em: 6 ago 2020. 
1224

 Embora sem citar especificamente quais. 
1225

 A resolução em questão, 68/262 de 2014 será analisada na parte final do presente capítulo. 
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Além, obviamente da Federação Russa, reconheceram a declaração unilateral de 

independência e posterior anexação o Afeganistão
1226

, a Armênia
1227

, Cuba, a Nicarágua, a 

Venezuela, a Coreia do Norte, a Síria
1228

, o Quirguistão
1229

, o Zimbábue
1230

 e o Sudão, 

embora alguns meios de comunicação noticiem outros Estados como tendo reconhecido a 

situação atual da Crimeia
1231

, devido à posição contrária à Resolução 68/262
1232

 da 

Assembleia Geral das Nações Unidas
1233

, que repudia a anexação. 

Atualmente
1234

, ainda não há nenhuma solução à situação, convivendo a Península 

da Crimeia com a dupla situação de embora de jure como território ucraniano, encontrar-se 

de facto como território russo, o que permite ocorrer diversos desdobramentos jurídicos 

como os que serão abordados no capítulo final do presente trabalho. 

Finalmente, a declaração unilateral de independência mais recente foi a ocorrida, 

em 2017, na Catalunha com relação à Espanha. Diferentemente dos dois outros casos, não 

                                                 
1226

 ROSENBERG, Matthew. Breaking with the West, Afghan leader support’s Russia’s annexation of 

Crimea. In: THE NEW YORK TIMES. Asia Pacific, 23 mar. 2014, [S. l.]. Disponível em: 

https://www.nytimes.com/2014/03/24/world/asia/breaking-with-the-west-afghan-leader-supports-russias-

annexation-of-crimea.html. Acesso em: 18 set. 2020. 
1227

 ARKA NEWS AGENCY. Armenian and Russian presidents say Crimea referendum an example of 

peoples’ right to self-determination. In: ARKA NEWS AGENCY. Politics, Ierevã, 20 mar. 2014. 

Disponível em: 

http://arka.am/en/news/politics/armenian_and_russian_presidents_say_crimea_referendum_an_example_of

_peoples_right_to_self_determinat/. Acesso em: 18 set. 2020. 
1228

 BENDER, Jeremy. These are the 6 countries on board with Russia’s illegal annexation of Crimea. In: 

BUSINESS INSIDER, Military & Defense. [S. l.], 31 maio 2016. Disponível em: 

https://www.businessinsider.com/six-countries-okay-with-russias-annexation-of-crimea-2016-5?amp. 

Acesso em: 18 set. 2020. 
1229

 RFE/RL. Kyrgyzstan says Crimea Referendum ‘Legitimate’. In: 

RADIOFREEEUROPE/RADIOLIBERTY, Radio Free Europe/Radio Liberty 20 mar. 2014, [S. l.]. 

Disponível em: https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-recognition-crimea-referendum-ukraine-

russia/25304439.html. Acesso em: 18 set. 2020. 
1230

 INTERFAX-UKRAINE. Ukraine angry as Zimbabwe Minister visits Crimea, 22 dez. 2014, [S. l.]. In: 

INTERFAX-UKRAINE. Interfax-Ukraine/Ukraine News Agency. Disponível em: 

https://en.interfax.com.ua/news/general/241251.html. Acesso em: 18 set. 2020. 
1231

 КРЫМ.NET. Крым – ваш: кто в мире признал полуостров частью России. 10 out. 2018, [S. l.]. In: 

КРЫМ.NET. Крым.Net, Disponível em: http://ikrim.net/2018/1010/104538.html. Acesso em: 18 set. 

2020. 
1232

 Onze Estados foram contrários à Resolução 68/262. Além dos Estados que se manifestaram 

concretamente reconhecendo a anexação da Crimeia pela Federação Russa, somam-se os Estados da 

Bolívia e de Belarus, além do Quirguistão, que não se encontrava representado durante a votação na 

Assembleia Geral. Por outro lado, meios de notícia como Крым.Net (Crimea.Net) informam que no ano de 

2017, 26 Estados tinham se manifestado como favoráveis à anexação da Crimeia pela Rússia, sendo eles, 

além da Rússia: Armênia, Bielorrússia, Bolívia, Burundi, Camboja, China, Cuba, Coreia do Norte, Eritreia, 

Índia, Irã, Cazaquistão, Quirguistão, Mianmar, Nicarágua, Filipinas, Sérvia, África do Sul, Sudão, 

Tajiquistão, Síria, Uganda, Uzbequistão, Venezuela e Zimbábue (КРЫМ.NET. Крым – ваш: кто в мире 

признал полуостров частью России. In: КРЫМ.NET. Крым.Net, 10 out. 2018, [S. l.]. Disponível em: 

http://ikrim.net/2018/1010/104538.html. Acesso em: 18 set. 2020). 
1233

 UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY. Resolution 68/262 – Territorial Integrity of Ukraine. 

Disponível em: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/262. Acesso em: 7 ago. 

2020. 
1234

 Ao menos até janeiro de 2021. 
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houve guerra, nem morticínio precedente à manifestação de autodeterminação por parte 

dos catalães, como no caso de Kosovo, tampouco houve uma situação de presença de 

tropas, descaracterizadas, tal qual uma invasão estrangeira, anterior ao processo separatista, 

como no caso da Crimeia. 

O governo local catalão, eleito com plataforma política favorável à secessão, 

organizou um plebiscito com relação à independência, com participação de 

aproximadamente 43% da população e com resultado favorável de pouco mais de 90%
1235

. 

Esta consulta foi considerada ilegal pelo governo espanhol e sofreu forte e violenta 

repressão, no dia da votação, por parte das forças policiais do Estado, gerando 

aproximadamente 844 feridos, entre estes, 33 policiais
1236

.  

No dia 10 de outubro do mesmo ano, baseando-se nos resultados do plebiscito 

considerado ilegal pelo direito interno espanhol, o Parlamento Catalão aprovou a 

Declaração Unilateral de Independência
1237

, usando como justificativas a negação do 

Estado espanhol em reconhecer a Catalunha como uma nação, concedendo autonomia 

limitada, mais administrativa do que política. 

O documento também traz luz ao tratamento econômico injusto e à discriminação 

linguística e cultural, usando o direito à autodeterminação, reconhecido pelo Direito 

Internacional, como um dos embasamentos jurídicos para tal ato. Ao narrar os fatos que 

levaram à declaração, o Parlamento indicou a tentativa de negociação com o governo 

espanhol, a suspensão por Madri do autogoverno catalão e a operação policial responsável 

por violação dos direitos humanos e tratados internacionais dos quais a Espanha faz parte. 

O documento proclama a República Catalã como Estado de direito, independente, 

soberano, democrático e social, afirmando a vontade de iniciar negociações com o Estado 

espanhol e instando a comunidade internacional e as autoridades da União Europeia para 

auxiliar e acompanhar o processo de negociação entre o Estado espanhol e a nova 

República, conclamando os Estados e as organizações internacionais a reconhecerem a 

Catalunha como um Estado independente e soberano
1238

. 

                                                 
1235

 GENERALITAT DE CATALUNYA. Referèndum d’autodeterminació de Catalunya: Resultats 

definitius. Disponível em: http://estaticos.elperiodico.com/resources/pdf/4/3/1507302086634.pdf. Acesso 

em: 18 set. 2020. 
1236

 BBC NEWS. Catalan referendum: Catalonia has ‘won right to statehood’. In: BBC NEWS. Europe. [S. 

l.], 02 out. 2017. Disponível em: https://www.bbc.com/news/world-europe-41463719. Acesso em: 18 set. 

2020. 
1237

 CATALUNHA. Declaració dels representants de Catalunya. Disponível em: 

https://cronicaglobal.elespanol.com/uploads/s1/94/19/57/declaracion-representantes-cataluna.pdf. Acesso 

em: 18 set. 2020. 
1238

 Ainda que o presidente do governo catalão, da Generalitat, Carles Puigdemont tenha feito a declaração de 

independência e a suspendido para abrir uma etapa de diálogo e de negociação com as autoridades de 
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Não obstante a manifestação presente no documento, nenhum Estado reconheceu a 

Catalunha como independente, tampouco houve reconhecimento entre as Organizações 

Internacionais, com punição dos políticos envolvidos no processo secessionista
1239

. 

Assim, conclui-se que as Declarações Unilaterais de Independência são documentos 

que variam tanto na forma quanto no contexto, além de a comunidade internacional ter se 

manifestado de forma diversa a cada evento, não se podendo concluir que haja uma regra 

geral com relação à proclamação, tampouco que haja garantias de ser aceita quando não 

pactuada com o Estado do qual se separa, uma vez que é um ato político com efeitos 

jurídicos. 

Tendo analisado as declarações unilaterais de independência mais recentes, 

podemos passar à análise dos principais casos examinados à luz do Direito Internacional 

que tratam do tema da autodeterminação dos povos e da criação de novos Estados, tanto 

com relação ao contexto da descolonização, quanto com relação à secessão de Estados já 

preexistentes, como no caso de Kosovo e sua secessão da Sérvia. 

  

5.4 A AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS NA CORTE INTERNACIONAL DE 

JUSTIÇA 

 

A autodeterminação dos povos e a criação de novos Estados foi uma preocupação 

bastante recorrente na Corte Internacional de Justiça, seja dentro do contexto de 

descolonização, seja, mais recentemente, com o importante Parecer Consultivo sobre a 

independência unilateral de Kosovo. Quase a totalidade dos casos que chegaram à Corte 

tem, porém, relação com o contexto colonial. 

 

5.4.1 Casos célebres na Corte referentes à descolonização 

 

A Corte passou a se manifestar sobre casos que envolviam a descolonização, 

africana sobretudo, desde 1963, quando pôde julgar o caso envolvendo o Camarões do 

                                                                                                                                                    
Madri (REDACCIÓ EMPORDÀ. En directe: Puigdemont declara la independència però la deixa em 

suspens. In: EMPORDÀ. Catalunya. 10 out. 2017, Girona. Disponível em: 

https://www.emporda.info/catalunya/2017/10/10/directe-puigdemont-declara-independencia-

deixa/369853.html. Acesso em: 18 set. 2020). 
1239

 CULLBERTSON, Alix. Catalonia leader jailed for 13 years over independence referendum. In: 

SKYNEWS. World. 14 out. 2019, Reino Unido. Disponível em: https://news.sky.com/story/catalan-leader-

jailed-for-13-years-over-independence-referendum-11835480. Acesso em 02 fev. 2021. 
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Norte, entre a República dos Camarões e o Reino Unido
1240

, ainda que não tenha passado 

da fase preliminar, não indo ao julgamento de mérito. Neste caso, a Corte não entendeu 

que suas funções judiciais permitiam ser possível atender as reinvindicações submetidas 

pelo reclamante, podendo gerar uma decisão com autoridade de res judicata, todavia, o 

caso é interessante ao se demonstrar a preocupação de um Estado recém independente, no 

caso os Camarões, com relação aos plebiscitos organizados em duas frações do território 

do Mandato britânico dos Camarões. 

Foram organizados plebiscitos nas duas porções territoriais, Camarões do Norte e 

Camarões do Sul, em 1961, com participação das Nações Unidas. As consultas foram 

efetuadas com objetivos diferentes. Aos Camarões do Norte cabia decidir se desejavam ou 

não alcançar independência do Reino Unido e subsequentemente tornar-se parte do Estado 

independente da Federação da Nigéria, enquanto no caso do Camarões do Sul, coube a 

decisão com relação à independência e subsequente junção à República dos Camarões. 

Uma vez obtido os resultados favoráveis à independência dos territórios sob tutela 

britânica e consequente junção aos Estados já independentes africanos, a Assembleia Geral 

das Nações Unidas, via resolução 1608 (XV)
1241

, considerou encerrado o Acordo de Tutela 

com relação aos territórios sob administração britânica. 

A situação não foi aceita pela República dos Camarões, tendo afirmado que aos 

povos dos Camarões do Norte não fora franqueado acesso a autogoverno, tampouco o 

território tutelado fora administrado de forma unitária
1242

, sendo dividido nas porções norte 

e sul, o que de fato ocorrera, porém, a situação alegada por Camarões não foi levada como 

caso à Corte senão após as respectivas consultas populares. 

Embora o caso tenha sido encerrado sem julgamento de mérito, é interessante 

destacar como o direito à autodeterminação, traduzido como autogoverno, foi utilizado 

neste contexto de descolonização entre um Estado recém-criado, pleiteando por mais 

territórios e uma antiga potência colonial. Não obstante, é válido ressaltar que há, não no 

território do antigo Camarões do Norte que se uniu à Nigéria, mas no território do 

                                                 
1240

 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Reports of judgments, advisory opinions and orders. Case 

Concerning The Northern Cameroons (Cameroon v. United Kingdom) Preliminary Objections – Judgment 

of 2 December 1963. Disponível em: https://icj-cij.org/files/case-related/48/048-19631202-JUD-01-00-

EN.pdf. Acesso em: 19 set. 2020. 
1241

 UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY. Resolution 1608 (XV) – The future of the Trust Territory 

of the Cameroons under United Kingdom administration. Disponível em: 

https://undocs.org/en/A/RES/1608(XV). Acesso em: 19 set. 2020.  
1242

 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. op.cit. p. 13; 15.  
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Camarões do Sul, unido a Camarões, um movimento independentista, o da República da 

Ambazonia, iniciado na década de 1990
1243

. 

Outro interessante caso, no contexto de descolonização e fim de territórios sob 

tutela, é o do Sudoeste da África, posteriormente Namíbia, que fora levado à Corte pela 

Etiópia e pela Libéria, inicialmente como casos contenciosos contra a África do Sul, em 

1962 e, posteriormente, tema principal de Parecer Consultivo prolatado pela Corte, em 

1971. 

Já nos casos de 1962, os países africanos demonstravam preocupação pela forma 

como a África do Sul, então União Sul-africana, administrava o território sob tutela, 

impedindo que os habitantes do território tivessem oportunidades de se autodeterminar
1244

, 

praticando política de apartheid sem desenvolver o bem-estar dos habitantes do território, 

nem de forma moral, nem de forma material
1245

, em detrimento das condições de 

administração às quais caberiam à África do Sul. Poucos anos após Etiópia e Libéria terem 

levado o caso à Corte
1246

, o Conselho de Segurança das Nações Unidas emitiu resolução 

acerca da situação na Namíbia, sob o domínio da África do Sul. 

A resolução 276 (1970) reafirma a resolução 2145 (XXI) da Assembleia Geral das 

Nações Unidas, de 1966, em que se encerrava o mandato sul-africano na Namíbia, 

passando a ela a responsabilidade administrativa até a independência. Assim, o Conselho 

de Segurança condena a recusa do governo sul-africano em cumprir com as resoluções da 

Assembleia Geral, além de declarar a presença de autoridades sul-africanas na Namíbia 

ilegal, recusa que gerou graves consequências ao povo do território e também à autoridade 

das Nações Unidas. Finalmente o Conselho decidiu, também, criar um subcomitê ad hoc 

para estudar maneiras e meios de implementar as resoluções no território da Namíbia, 

diante da recusa da África do Sul
1247

. 

A situação na Namíbia voltaria a ser examinada no Parecer Consultivo sobre as 

consequências jurídicas da presença contínua da África do Sul na Namíbia (Sudoeste da 
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 REPUBLIC OF AMBAZONIA OFFICIAL WEBSITE. The struggle to terminate Cameroun’s 

occupation of Ambazonia. Disponível em: https://ambazonia.org/en/about/republic-of-ambazonia/struggle-

for-liberation. Acesso em: 19 set. 2020. 
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 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Reports of judgments, advisory opinions and orders. South 
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EN.pdf. Acesso em: 19 set. 2020. 
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 Ibid. p. 8-9. 
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 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL. Resolution 276 (1970) – The situation in Namibia. 

Disponível em: http://unscr.com/en/resolutions/doc/276. Acesso em: 8 ago. 2020. 
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África) para os Estados, não obstante a Resolução 276 (1970) do Conselho de Segurança 

da Corte Internacional de Justiça
1248

, que conforme o título indica, demonstra que a África 

do Sul continuou a ignorar as resoluções das Nações Unidas, seja de sua Assembleia Geral, 

seja de seu Conselho de Segurança. 

No Parecer Consultivo, por diversas vezes foi citado o direito à autodeterminação 

dos povos com relação ao povo da Namíbia, inclusive como uma garantia a ser aplicada a 

todos os povos nos territórios não autogovernados, sendo o objetivo final dos mandatos 

outorgados pela Sociedade das Nações e continuados no Conselho de Tutela das Nações 

Unidas
1249

. 

Outro ponto de destaque é a África do Sul ter solicitado a organização de um 

plebiscito no território da Namíbia, porém, diferentemente dos casos de consulta popular 

comuns no contexto de descolonização, esta proposta de plebiscito era baseada em uma 

consulta com relação à manutenção da condição de território não autogovernado, se os 

habitantes da Namíbia gostariam de continuar sendo administrados pelo governo sul-

africano ou se preferiam ser administrados pelas Nações Unidas
1250

. 

A Corte concluiu que o mandato de administração sul-africana no território 

namibiano tivera sua validade terminada e, como consequência, a presença da África do 

Sul era ilegal e todos os atos referentes à Namíbia eram, além de ilegais, inválidos
1251

. 

Assim, a Corte, ao concluir que a presença era ilegal, reconheceu que a África do 

Sul tinha a obrigação de acabar com a sua administração na Namíbia imediatamente, 

deixando de ocupar o território. Infelizmente, mesmo com o Parecer Consultivo a situação 

da Namíbia se prolongaria até a década de 1990, com sua independência proclamada em 

21 de março de 1990, pela SWAPO, South West African People’s Organization, 

reconhecida pelas Nações Unidas, desde os anos 1970, como único representante autêntico 

do povo namibiano
1252

. 

Na mesma década de 1970, a Corte Internacional de Justiça prolatou outro Parecer 

Consultivo relacionado ao período colonial africano, desta vez com relação a uma antiga 
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colônia espanhola, o Saara Ocidental. No Parecer Consultivo
1253

, a Corte debruçou-se 

sobre a questão do Saara Ocidental (antigo Rio de Ouro e Saguia El-Hamra), se este 

território era considerado terra nullius
1254

 à época da colonização espanhola e, caso a 

resposta fosse negativa, qual seria a relação jurídica daquele território com o Reino do 

Marrocos e com a Mauritânia, dois Estados africanos que, com o fim da colônia espanhola, 

possuíam interesse na região, alegando ter direito àqueles territórios, pretensamente 

componentes de seus Estados. 

Ao analisar as questões levadas a ela, a Corte trata do direito à autodeterminação 

aplicado ao Saara Ocidental no contexto da descolonização, permitindo que, assim, a 

Assembleia Geral das Nações Unidas possa, posteriormente, tomar medidas adequadas 

com relação à forma como o direito possa ser exercido no território
1255

. 

A Corte considera que territórios habitados por tribos ou povos com organizações 

sociais e políticas mesmo que nômades, não podem ser considerados terrae nullius e que 

acordos com estes grupos humanos para a tomada de soberania sobre o território, 

demonstram que o título sobre a região é derivado, portanto, não é fruto da ocupação de 

terrae nullius, não havendo, então, a Espanha adquirido a soberania sobre um território 

nestas condições
1256

. 

A Corte também analisou as ligações jurídicas entre o território e o Reino do 

Marrocos, com relação à aliança entre as tribos que viviam no Saara Ocidental e o sultão 

marroquino, bem como relações relativas ao direito à terra entre a Mauritânia e a colônia 

espanhola. Estas relações poderiam afetar a aplicação da resolução 1514(XV) sobre 

autodeterminação no contexto da descolonização da antiga colônia
1257

, uma vez que este 

direito necessita da expressão de vontade genuína e livre dos povos em seus territórios
1258

. 

Para que a autodeterminação fosse corretamente aplicada, a expressão da vontade 

dos povos deveria ocorrer sob forma de consulta popular, com base no plebiscito que foi 

programado para o território, conforme Resolução 2229 (XXI) da Assembleia Geral das 

Nações Unidas, de 1966, instando o governo espanhol, em consulta com os governos da 
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Mauritânia e do Marrocos e em conformidade com as aspirações do povo local a organizar 

uma consulta popular para encerrar a situação colonial
1259

. O plebiscito, porém, veio sendo 

postergado pela Espanha, havendo a última resolução, antes do Parecer Consultivo, em 

1974, a Resolução 3292 (XXIX), solicitado que o governo espanhol adiasse sua realização 

até que a Assembleia Geral decidisse a política a ser adotada para acelerar a 

descolonização
1260

. 

Após o Parecer da Corte, porém, o Marrocos lançou a chamada “Marcha Verde” no 

território do Saara Ocidental, levando 350 mil pessoas à região, o que pressionou a 

Espanha a organizar um tratado tripartite com o Marrocos e com a Mauritânia em que se 

organizava a retirada espanhola do território, em 1976, e a partição do Saara Ocidental 

entre os dois Estados independentes africanos
1261

. 

Estes acontecimentos geraram a declaração da República Árabe Democrática do 

Saara, em 1976, pela Frente Polisario
1262

, surgida em 1973 como movimento de libertação 

representante do povo do Saara Ocidental. Esta declaração, reconhecida pela Argélia, é 

seguida de guerra entre a Frente Polisario e o Marrocos e a Mauritânia, sendo que esta 

última se retiraria do conflito, cessando suas pretensões territoriais, já em 1978
1263

. 

A situação na região é virtualmente congelada, haja vista que o Saara Ocidental 

passou a ser reconhecido, em 1982, pela Organização da Unidade Africana
1264

, passando a 

ser membro em 1984, o que gerou uma crise com o Estado marroquino. Todavia, ainda não 

há uma definição para o plebiscito em que será resolvida a questão do território, entre a 

reivindicação marroquina e a independência, a consulta continua a ser adiada em razão de 

desacordos sobre a composição do colégio eleitoral
1265

. 

Outro momento em que a Corte se pronunciou acerca da autodeterminação dos 

povos foi, em 1995, com relação ao Timor Leste entre Portugal e Austrália
1266

. Timor 

Leste fora uma colônia portuguesa até 1975, quando o Estado europeu retirou suas 
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autoridades militares e civis do território, sendo a região, pouco depois, em julho de 1976, 

incorporada pela República da Indonésia
1267

, todavia, legalmente o controle do território 

continuara sendo português, devendo encaminhar a situação para a aplicação da Resolução 

1514 (XV) com a autodeterminação do povo timorense, não havendo o reconhecimento 

das Nações Unidas desta anexação por parte da Indonésia
1268

.  

Portugal levou à Corte o caso alegando que a Austrália, por efetuar tratado com a 

Indonésia acerca da exploração no Timor Gap, zona de fronteira marítima, após discussão 

acerca dos limites entre os dois Estados e com relação à extensão da plataforma continental 

entre a Austrália e a ilha em que se encontra o Timor Leste
1269

, o que agiria de forma 

contrária ao direito dos timorenses de se autodeterminarem e de terem soberania 

permanente com relação a seus recursos naturais
1270

.  

Ao endereçar desta forma o litigioso à Corte, Portugal se manifesta buscando, como 

efeitos do julgamento, determinar que a anexação do Timor Leste pela Indonésia fosse 

ilegal e, portanto, este país não teria poder para estabelecer tratados com a Austrália 

referente àquele território. Todavia, esta formulação demonstrou não ser cabível, haja vista 

que Indonésia não era parte no caso, portanto, a Corte não poderia exercer sua 

jurisdição
1271

. 

Ainda assim, é importante mencionar o caso pelo fato de a Corte reconhecer que a 

autodeterminação dos povos
1272

, da forma como evoluiu na Carta das Nações Unidas e na 

prática da Organização, tem caráter erga omnes, sendo um dos princípios essenciais do 

Direito Internacional contemporâneo
1273

. Todavia, mesmo com o reconhecimento do 

caráter erga omnes e de sua positivação no artigo 1º, comum aos Pactos de 1966, a Corte 

trata a autodeterminação como princípio, não como direito, nem na forma positivada, nem 

como costume, ainda que reconheça que ao Timor Leste seja reconhecido o direito à 

autodeterminação
1274

. 
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A situação do Timor, porém, se arrastaria, com guerrilha entre milícias pró-

Indonésia e grupos pela independência até 1999, quando forças militares, sob 

responsabilidade das Nações Unidas, intervieram, via Resolução 1246 do Conselho de 

Segurança
1275

, criando a UNAMET
1276

, responsável pela manutenção da segurança e da 

ordem no processo de independência mediante plebiscito, que passaria a ocorrer a partir de 

1999
1277

. Finalmente, anos depois do início do conflito, o Timor Leste obteria sua 

independência em maio de 2002
1278

. 

Já no século XXI, outros casos importantes sobre o tema da autodeterminação 

vieram a ser examinados pela Corte Internacional de Justiça. O Parecer Consultivo sobre as 

Consequências Legais da Construção de um Muro no Território Ocupado da Palestina
1279

, 

embora não seja diretamente relacionado à condição colonial, refere-se a uma situação não 

resolvida, desde o final do mandato britânico na região, uma vez que desde 1967, forças 

militares israelenses ocupam os territórios que constituíam a Palestina sob mandato 

britânico, Cisjordânia, situada a leste da “Linha Verde” 
1280

, que fora criada no Armistício 

de 1949, referente ao conflito entre árabes e israelenses
1281

. 

 Na questão sobre a construção do muro no território palestino, a Corte debruçou-se 

sobre dois importantes temas relacionados, a autodeterminação do povo palestino e o 

princípio de não-anexação, uma vez que a construção do muro levaria à anexação de 

grandes porções do território palestino ao Estado de Israel. 

Estes dois elementos são interconectados, haja vista que a anexação de facto, 

contrária ao Direito Internacional, interfere na soberania territorial palestina e, por 

consequência, interfere também no direito dos palestinos a se autodeterminarem, mudando 

a composição demográfica local, ainda que Israel alegue que a construção seja apenas para 
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combater ataques terroristas e que não seria uma anexação, uma vez que sua existência 

seria apenas temporária
1282

. 

A Corte reconhece que a construção desta barreira, somada ao regime associado à 

construção do muro, criaria um fait accompli, podendo a barreira, inicialmente temporária, 

transformar-se em permanente, portanto, uma anexação de facto, com a possibilidade de se 

manter em torno de 160 mil palestinos em enclaves, isolados pela edificação, causando 

restrições à liberdade de movimento dos habitantes do território ocupado, especialmente os 

palestinos, com a criação de checkpoints militares. Estas dificuldades não seriam sentidas, 

porém, pelos cidadãos israelenses nem pelos assimilados, habitantes da região
1283

.  

A Corte ressalta que a existência do povo palestino não é mais uma questão, sendo 

mesmo reconhecida por Israel e reforça a obrigação deste Estado em respeitar o direito do 

povo palestino à autodeterminação
1284

, reconhecendo, portanto que a construção do muro 

por Israel é contrária ao Direito Internacional, devendo este Estado cessar os trabalhos de 

construção e destruir a parcela já erigida, além de reparar o dano já causado. A Corte 

também reconhece a obrigação de todos os demais Estados a não reconhecerem a situação 

de ilegalidade fruto da construção do muro, tampouco, auxiliar na manutenção desta 

ilegalidade
1285

. 

Finalmente, mais recentemente, em 2019 a Corte pôde se manifestar sobre o tema 

da autodeterminação no Parecer Consultivo relativo às Consequências Jurídicas da 

Separação do Arquipélago de Chagos, de Maurício, em 1965
1286

. 

Trata-se da questão relativa ao Arquipélago de Chagos
1287

, localizado no Oceano 

Índico, cuja maior ilha, Diego Garcia, fora a mais afetada ao ter sido usada como base 

militar pelos Estados Unidos da América. 
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O Reino Unido, desde o século XIX, mais especificamente 1810, tinha a soberania 

sobre o território das Ilhas Maurício. Durante a década de 1960, em razão do interesse 

americano em estabelecer uma base na ilha Diego Garcia, os britânicos reformularam seus 

territórios coloniais, criando uma nova colônia no Oceano Índico, chamada de Território 

Britânico do Oceano Índico
1288

, consistindo do Arquipélago de Chagos separado das Ilhas 

Maurício e do arquipélago das ilhas Aldabra, Farquhar e Desroches separadas das 

Seychelles. 

Para que o acordo entre o Reino Unido e os Estados Unidos pudesse ocorrer, 

providenciou-se o reassentamento dos habitantes do Arquipélago, passando a ser 

despovoado, o que afetou principalmente a ilha de Diego Garcia, com os habitantes 

impedidos de retornar a seus locais de origem, que ficaram dispersos em vários Estados 

como Reino Unido, Ilhas Maurício e Seychelles
1289

. 

No Parecer Consultivo, a Corte debruçou-se sobre o processo de descolonização 

das Ilhas Maurício, tornada independente em 1968, acerca da acordância da independência 

com o Direito Internacional. Para tanto, o Tribunal fez importantes contribuições à 

autodeterminação dos povos, reconhecendo o direito à autodeterminação como um direito 

humano fundamental, com escopo de aplicação amplo, bem como reconhecendo o direito à 

autodeterminação como regra costumeira obrigatória a todos os Estados, de caráter erga 

omnes
1290

. 

A Corte reconheceu que a Resolução 1514 (XV) da Assembleia Geral das Nações 

Unidas, ainda que do ponto de vista formal uma recomendação, é considerada uma norma 

costumeira, haja vista seu conteúdo e sua aprovação na Assembleia, com 89 votos a favor e 

apenas nove abstenções
1291

. 

Assim, a Corte concluiu que a descolonização das Ilhas Maurício não ocorreu de 

forma consistente com o direito dos povos à autodeterminação, inclusive a Resolução 1514 

(XV) deixa claro, em seu § 6º, a impossibilidade da disrupção parcial ou total da unidade 
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nacional dos territórios não autogovernados, considerando a continuidade da administração 

britânica no Arquipélago de Chagos como um ato contrário ao Direito Internacional. 

A administração britânica, portanto, deve ser, segundo a Corte, finalizada da forma 

mais rápida possível, completando o processo de descolonização das Ilhas Maurício, 

passando à Assembleia Geral das Nações Unidas, posteriormente, as questões relativas ao 

reassentamento da população habitante das Ilhas Maurício ao Arquipélago de Chagos, 

incluindo não apenas os nascidos, mas aqueles cuja origem remonta ao território de 

Chagos
1292

. 

Com relação à interpretação jurisprudencial dos casos referentes ao período 

colonial, vemos, portanto, que a Corte, embora tendo oscilado, inicialmente considerando 

apenas como princípio de Direito Internacional, atualmente já considera a 

autodeterminação como um direito, tanto pelo artigo 1º comum aos Pactos de 1966, como 

por reconhecer a Resolução 1514 (XV) da Assembleia Geral como um costume, além de 

seu eminente caráter de direitos humanos. Agora passaremos à jurisprudência da Corte 

Internacional de Justiça com relação aos casos de autodeterminação fora do contexto da 

descolonização, com o importante caso de Kosovo. 

  

5.4.2 A autodeterminação dos povos fora do contexto da descolonização: Kosovo 

 

Em 2010, a Corte Internacional de Justiça prolatou Parecer Consultivo acerca da 

conformidade com o Direito Internacional da Declaração Unilateral de Independência de 

Kosovo realizada em 2008
1293

. O Kosovo é um território que tem algumas semelhanças 

com a Crimeia, haja vista que, assim como naquela península, nos Bálcãs ocorreu o 

encontro de dois grupos humanos diferentes, os eslavos cristãos ortodoxos e a população 

muçulmana
1294

. 

A questão kosovar advém do desmembramento da antiga Iugoslávia na década de 

1990, porém, diferentemente dos outros Estados que surgiram no período, Kosovo não 
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possuía prerrogativa constitucional que garantisse a possibilidade de se separar da 

Iugoslávia. Ao contrário, Kosovo era considerado como uma província autônoma, 

território de uma das Repúblicas constituintes da Iugoslávia, conforme os artigos 3º e 4º da 

Constituição iugoslava de 1974
1295

.  

Com os conflitos entre a população de origem albanesa e os sérvios aumentando a 

ponto de se gerar uma guerra entre as forças sérvias e o Exército de Libertação do Kosovo 

no final da década de 1990, a situação da população na região foi se degradando, além de 

haver a ruptura da paz que ameaçou a estabilidade frágil da região
1296

, com a intervenção 

militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte – OTAN no conflito e com as 

descobertas de massacres, como o de Racak, efetuados por tropas sérvias. 

A situação só começaria a mudar com a participação do Grupo de Contato, formado 

por países europeus para lidar com a crise desde a guerra da Bósnia, para mediar o conflito, 

chegando-se aos Acordos de Rambouillet que dariam base para a Resolução 1244 (1999) 

do Conselho de Segurança das Nações Unidas
1297

, que encerraria com as hostilidades, 

pondo fim à guerra, afastando as forças sérvias do território kosovar
1298

. 

A Resolução 1244 (1999) teve por função acabar com as hostilidades, criando um 

cessar-fogo com monitoramento e desmilitarização da região, garantindo um ambiente 

seguro para o retorno de refugiados e deslocados dentro do território, além de 

proporcionar, também, a presença civil no território kosovar, providenciando 

administração interina para que o povo do Kosovo pudesse alcançar autonomia substancial 

dentro da República Federal da Iugoslávia e permitir uma administração transicional com 

instituições de autogoverno. Assim, garantiria condições de vida normal e pacífica para 

todos os habitantes, com possibilidade de se instaurar processo político capaz de 

determinar o status futuro do Kosovo
1299

, por meio da criação da UNMIK, Missão de 

Administração Interina das Nações Unidas no Kosovo. 

Em junho de 1999, o Secretário Geral das Nações Unidas lançou um Relatório em 

relação ao §10º da Resolução 1244 (1999) do Conselho de Segurança para estabelecer a 
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presença civil no Kosovo, com o objetivo de fornecer administração interina para o 

território. 

O §5º do Relatório estabelece os quatro pilares do trabalho civil a ser realizado por 

Representantes Especiais Adjuntos da Secretaria Geral da ONU. Estes seriam: a 

administração civil interina, a cargo das Nações Unidas; assuntos humanitários, a cargo do 

Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados; construção institucional, a cargo 

da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) e, finalmente, a 

reconstrução, ficando a cargo da União Europeia. Nesta estrutura, o Representante Especial 

Adjunto da Secretaria Geral das Nações Unidas para a Administração Interina Civil 

funcionaria como o chefe da missão na ausência do Representante Especial responsável 

pela UNMIK
1300

, formando a estrutura administrativa no território. 

No ano de 2007, dentro do contexto da estrutura administrativa, foi elaborada a 

Proposta Abrangente para Acordo sobre o Status de Kosovo
1301

. Os objetivos eram, entre 

outros, estabelecer uma constituição para o Kosovo (art.1.3), bem como estabelecer o 

futuro do território, com a transição das funções da UNMIK para as autoridades no Kosovo 

(art. 15.1), além de criar o cargo de Representante Civil Internacional que seria o 

responsável pela coordenação das atividades das organizações internacionais no Kosovo, 

bem como de supervisionar as autoridades kosovares com relação ao Acordo (art.12). 

Em 2008, em meio à reorganização civil, com administração da UNMIK, a 

Assembleia de Kosovo, eleita em 2007, das Instituições Provisórias de Autogoverno do 

Kosovo, proferiu a Declaração Unilateral de Independência, no dia 17 de fevereiro
1302

, sob 

protesto da Sérvia
1303

. Esta declaração foi levada à Corte Internacional de Justiça, via 

Resolução 63/3 da Assembleia Geral das Nações Unidas, com um pedido para que a Corte 

                                                 
1300

 UNITED NATIONS SECRETARY-GENERAL. Report of the Secretary-General pursuant to paragraph 

10 of Security Council resolution 1244 (1999). Disponível em: https://digitallibrary.un.org/record/1492121. 

Acesso em: 22 set. 2020. 
1301

 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL. Letter dated 26 March 2007 from the Secretary-General 

addressed to the President of the Security Council – Addendum – Comprehensive Proposal for the Kosovo 

Status Settlement. Disponível em: 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/1DC6B184D02567D1852572AA00716AF7-

Full_Report.pdf. Acesso em: 22 set. 2020. 
1302

 NOGUEIRA, Arthur Henrique Villanova. Kôssovo: província ou país?. Brasília: Fundação Alexandre de 

Gusmão, 2015, p. 221. 
1303

 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Reports of judgements, advisory opinions and orders. 

Accordance with international law of the Unilateral Declaration of Independence in respect of Kosovo – 

Advisory Opinion of 22 July 2010. § 77.  Disponível em: http://http://www.icj-cij.org/files/case-

related/141/141-20100722-ADV-01-00-EN.pdf. Acesso em: 8 ago. 2020.  



257 

 

prolatasse Parecer Consultivo acerca da legalidade da Declaração com relação ao Direito 

Internacional
1304

, que passou a analisar os acontecimentos. 

Como já mencionado, este caso, embora trate da secessão e da autodeterminação do 

povo kosovar, foge do contexto habitualmente levado à Corte, ao qual, por tantas vezes, 

aquele tribunal se pronunciou, acerca da descolonização, passando a tratar de um caso de 

criação de novo Estado fora do contexto colonial. 

Ainda assim, a Corte, ao examinar o caso, torna claro que as declarações de 

independência são comuns, sendo tratadas pelos Estados desde o século XVIII, nunca 

havendo uma prática estatal em que se pudesse entender estes fenômenos como contrários 

ao Direito Internacional. 

De maneira oposta, o Parecer demonstra que o direito não trouxe nenhuma 

proibição a declarações de independência. A Corte ainda ressalta que no século XX, a 

autodeterminação
1305

 embora tenha se desenvolvido no contexto de descolonização, houve 

momentos em que se deram declarações de independência fora daquele contexto e não 

foram entendidas como proibidas pelo Direito Internacional
1306

. 

A situação de declarações unilaterais de independência, porém, foi declarada como 

contrária ao Direito Internacional por diversos Estados
1307

 que enviaram Declarações por 

Escrito à Corte, alegando que, em se tratando de declarações unilaterias, violariam o 

princípio da integridade territorial dos Estados. A Corte reconhece este princípio, 

cristalizado no Direito Internacional na Carta da ONU, em seu art. 2, §4º, bem como na 

resolução 2625 (XXV) da Assembleia Geral das Nações Unidas, reconhecida como norma 

costumeira pelo direito, porém, faz um importante esclarecimento ao constar que a 

integridade territorial é um princípio a ser respeitado, confinado à esfera das relações entre 
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os Estados
1308

, não sendo, portanto, aplicável ao caso kosovar, não havendo conflito entre a 

integridade territorial e a declaração unilateral. 

Outro ponto importante que a Corte abordou ao delimitar as declarações unilaterais 

de independência com o exercício da autodeterminação foi, rebater as manifestações de 

Estados acerca das decisões do Conselho de Segurança condenando declarações de 

independência como nos casos da Rodésia do Sul, do Chipre do Norte e da Republika 

Srpska. A Corte ressaltou que em todos estes casos a ilegalidade não se encontrava no 

caráter unilateral das declarações, mas por estarem conectadas com o uso da força ou 

outras violações de normas de Direito Internacional, em especial algumas normas jus 

cogens, não entendendo, portanto, que declarações unilaterais sejam ilegais pelo direito
1309

, 

per se. 

Com relação à autodeterminação dos povos ou com relação ao direito de secessão-

remédio, a Corte reconhece que esta tenha sido alegada pelos Estados, mas, encontra uma 

saída para não precisar se pronunciar acerca da existência de um direito acerca deste tipo 

de secessão. 

Diante de tantas posições antagônicas, entenderam os juízes que da forma como a 

pergunta foi levada a seus conhecimentos, de forma clara e precisa, não competia à Corte 

decidir se há um direito a secessões-remédio
1310

, apenas se manifestar acerca da legalidade 

da Declaração Unilateral de Independência de Kosovo
1311

. Em que pese a justeza de seu 

posicionamento, uma vez que não era necessário para atender aos pedidos do Parecer 

Consultivo, perdeu-se uma oportunidade de trazer luz a um posicionamento bastante 

conturbado no Direito Internacional, acerca da existência de um possível direito a 

secessões-remédio. 
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Ao se pronunciar acerca da legalidade das declarações unilaterais no Direito 

Internacional, a Corte passou então a examinar se especificamente no caso kosovar, a 

declaração teria infringido alguma norma, incluindo as regras de administração civil 

trazidas pela UNMIK para o território, com o desenvolvimento do quadro constitucional 

que estava em andamento, bem como a Resolução 1244 (1999) do Conselho de Segurança, 

uma vez que ambas faziam parte do Direito Internacional a ser aplicado no caso
1312

. 

A Corte concluiu que o objeto e o propósito dos mecanismos implementados em 

Kosovo em 1999 tinham como escopo estabelecer um regime jurídico excepcional 

temporário, substituindo o regime sérvio, objetivando a estabilização territorial. 

Caso a Declaração Unilateral viesse a ter ocorrido por uma das Instituições 

Provisórias de Autogoverno do Kosovo oriundas das estruturas colocadas em prática no 

território, dentro do quadro constitucional, poder-se-ia falar em uma violação. Todavia, a 

Declaração em questão foi operalizada por pessoas agindo como representantes do povo 

koosvar, fora da administração interina, não violando, portanto, o quadro estabelecido 

desde a Resolução 1244, que não contém, ressalte-se, nenhuma proibição acerca de uma 

declaração de independência pelos autores representantes de Kosovo
1313

. 

O posicionamento da Corte com relação à legalidade da declaração de 

independência de Kosovo é interessante, pois, ao procurar limitar-se à questão levada a ela, 

para justificar seu posicionamento, acaba trazendo pontos muito importantes que 

demonstram os limites que o Direito Internacional encontra com relação ao surgimento de 

novos Estados. 

A Corte traz luz acerca do importante princípio de integridade territorial, 

demonstrando que se trata de um princípio a ser respeitado entre Estados soberanos, 

conforme a Carta da ONU e a resolução 2625(XXV) da Assembleia Geral das Nações 

Unidas, assim, um movimento separatista que procure a secessão do Estado ao qual faz 

parte, não precisa estar em conformidade com este princípio já que, do contrário, haveria 

constante manutenção do status quo, impedindo que novos Estados viessem a surgir. Por 

outro lado, este princípio é aplicado impedindo que um Estado, sob o pretexto de exercício 

da autodeterminação de um determinado grupo acabe invadindo e tomando território de 
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outro Estado, o que continua a ser vedado pelo Direito Internacional, configurando uma 

agressão. 

Com relação à secessão e à autodeterminação, embora não tenha tornado claro 

quando pode ser aplicado o direito à autodeterminação fora do contexto da 

descolonização
1314

, o que foi até uma lamentação do juiz Yusuf
1315

, a Corte também se 

manifesta de maneira interessante, ao exemplificar com casos conhecidos da história do 

Direito Internacional, os limites para o exercício e criação de novos Estados. Casos como 

do Chipre do Norte e da Republika Srpska, por exemplo, são violações ao Direito 

Internacional em razão do uso da força enquanto casos como o da Rodésia do Sul são 

flagrante desrespeito aos direitos humanos, estabelecendo, como no caso dos Bantustões, 

regimes racistas
1316

. 

No caso do Chipre do Norte, especificamente, a situação se parece com a da 

Manchúria na China. Tanto Chipre do Norte quanto a Manchúria alcançaram suas 

secessões devido às intervenções militares estrangeiras nos territories do Chipre e da 

China, pela Turquia e pelo Japão, respectivamente
1317

, sendo reconhecidos apenas pelos 

Estados que exerceram o uso da força em violação ao direito. 

Interessante destacar que muitos Estados se manifestaram acerca da secessão de 

Kosovo, reconheceram o Estado independente, mas declararam que se trata de um caso 

único, sui generis, não podendo ser usado como precedente, como por exemplo se 

manifestou os Estados Unidos da América
1318

. 

De qualquer forma, ainda que seja limitado a um caso específico, é difícil não 

afirmar que a Corte tenha estabelecido um precedente
1319

, ainda mais difícil é afirmar, após 

o Parecer Consultivo, que a ausência de norma que evidencie a possibilidade da secessão 
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como um direito signifique a proibição pelo Direito Internacional, invertendo a máxima 

latina concessum dicit quidquid expresse prohibitum non reperitur. 

Finalmente, antes de passarmos à análise da Crimeia
1320

 sob o prisma da secessão e 

da autodeterminação dos povos, é válido um breve comentário acerca de um caso de 

direito interno citado por diversos Estados e pela Corte Internacional de Justiça no Parecer 

de Kosovo, o julgamento da Suprema Corte do Canadá acerca de questões relativas à 

secessão do Quebec
1321

. 

À Corte canadense foram encaminhadas questões relativas à legalidade de uma 

secessão unilateral do Quebec, do Canadá, relativa à Constituição Canadense e ao Direito 

Internacional, além da precedência entre direito constitucional e internacional no Canadá. 

Brevemente, destaca-se que a Corte canadense concluiu de forma parecida com a qual a 

Corte Internacional de Justiça se pronunciou em seu Parecer Consultivo de 2010. 

Não há nenhuma regra internacional que negaria a secessão ao Quebec de forma 

unilateral, o sucesso final da secessão, ou seja, seus resultados, dependeria do 

reconhecimento do novo Estado pela comunidade internacional, que fará sopesamentos 

acerca da legalidade e da legitimidade da secessão
1322

, levando em conta a conduta tanto 

do Canadá, quanto do Quebec. Esta posição acabou confirmando o que o Parecer 

Consultivo viria a demonstrar. Não há no Direito Internacional nenhuma negação à 

possibilidade de secessão, porém, tampouco há uma norma clara que estabeleça regras para 

sua aplicação, fugindo, portanto, até o momento, do escopo desta disciplina. 

 

5.5 A AUTODETERMINAÇÃO E A SECESSÃO NA PENÍNSULA DA CRIMEIA 

 

Como já explorado, em 2014, no Parlamento da República Autônoma da Crimeia, 

votou-se uma declaração unilateral que a independentizava e convocava um plebiscito com 

o objetivo de permitir à população crimeana a decisão sobre o futuro do território, com 

relação à anexação como novo estado da Federação Russa. 
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A autodeterminação aplicada ao caso da Crimeia não é igual à massiva maioria de 

casos abordados pela Corte Internacional de Justiça. Diferentemente daqueles, o caso da 

Crimeia encontra-se fora do contexto da descolonização, portanto, aproximar-se-ia apenas 

do caso de Kosovo, que também se encontra fora deste contexto, porém, não são 

perfeitamente comparáveis. 

Há, porém, algumas semelhanças que podem ser levantadas com relação ao 

momento em que cada caso demonstra o direito à autodeterminação e, também, com 

relação às declarações unilaterais de independência. Tanto no Kosovo, quanto na Crimeia a 

manifestação da autodeterminação ocorreu após uma quebra constitucional do Estado 

originário. 

Em Kosovo, como já citado, houve intervenção da OTAN, em 1999, para encerrar 

os conflitos entre as tropas sérvias e as kosovares que ameaçavam a população civil, 

todavia, esta manifestação da OTAN ocorreu às expensas do Direito Internacional, sem a 

devida autorização pelas Nações Unidas, contrariando a proibição do uso da força prevista 

no artigo 2º, §4 da Carta constitutiva da Organização
1323

. 

O intuito da intervenção, porém, não fora separar Kosovo do território sérvio, mas 

encerrar a guerra que se estendia na região, fato que é reconhecido até mesmo pela Sérvia, 

que não considera a declaração de 2008 como fruto da participação da OTAN no conflito 

quase uma década antes
1324

. Ainda que, em um esforço de pensamento acerca das 

consequências dos atos, a posterior transição para a Missão de Paz da ONU e todo o 

quadro normativo gerado, só tenham ocorrido após a entrada da OTAN, o que possibilitou 

cenário favorável à reorganização da sociedade kosovar e consequente Declaração 

Unilateral.  

Assim, embora não haja causa-efeito na participação da OTAN no conflito, não 

tendo sido o objetivo pelo qual foi feita a intervenção, foi depois de logrado o êxito da 

manifestação militar que se possibilitou a situação encontrada atualmente, sendo bastante 

difícil de afirmar que, sem este tipo de manifestação, conclusões diferentes tivessem 

tomado forma. 

No caso da Crimeia, porém, há, dentre as diversas possibilidades reais sobre a 

origem dos acontecimentos de 2014, a participação da Federação Russa de forma direta ou 
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indireta como possibilitadora da manifestação da Declaração Unilateral por parte do 

Parlamento Crimeano. 

Diferentemente do caso de Kosovo, em que há o lapso de quase dez anos entre uma 

intervenção ilegal na origem e uma declaração unilateral considerada como legal pela 

Corte Internacional de Justiça, o que não permite concluir que tenha havido consequência 

direta, no caso da Crimeia a consequência direta da intervenção russa no território foi a 

declaração unilateral, não sendo possível defender que esta tenha ocorrido de forma clara 

como o exercício independente do direito de autodeterminação da Crimeia, mas 

influenciada pela invasão ou interferência estrangeira, que, como demonstrado é uma 

violação do Direito Internacional. 

Outrossim, a possível intervenção russa, baseada na proteção de seus nacionais ou 

de russos étnicos
1325

, não encontraria justificativa como a intervenção da OTAN nos 

Bálcãs em 1999. Nenhum mecanismo internacional demonstrou a existência de algum tipo 

de perseguição aos russsos étnicos da Crimeia, ou da Ucrânia em geral, que minimamente 

justificasse a manifestação russa, como demonstram os sistemas de monitoramento para 

idiomas minoritários do Conselho da Europa
1326

, entre outros, situação bastante diferente 

da encontrada em Kosovo, em guerra no final dos anos 1990, com fortes ameaças e 

penúrias sofridas pela população local. 

Outro problema existente no caso crimeano que não permite averiguar se uma 

possível legalidade da manifestação de vontade de sua população está na organização do 

plebiscito previsto na Declaração Unilateral, com a finalidade de anexar o território à 

Federação Russa. Em casos como o do Saara Ocidental
1327

, por exemplo, dúvidas e 

desentendimentos com relação ao colégio eleitoral evitaram que o plebiscito programado 

pelas Nações Unidas tenha sido realizado até o final de 2020. 

Na Crimeia, o plebiscito ocorreu de forma não transparente, não seguindo normas 

internacionais
1328

 que possibilitassem a formação e o controle do colégio eleitoral, nem 

transparência na campanha e na contagem dos votos, tampouco, a presença de 

                                                 
1325

 ESPINOSA, Juan Francisco Escudero. Self-determination and Humanitarian Secession in International 

Law of a Globalized World: Kosovo v. Crimea. Cham: Springer, 2017, p. 110; 112. 
1326

 Conforme subitem 3.3.1 do presente trabalho. 
1327

 Citado no subitem 5.4.1. 
1328

 No caso específico, de abrangência regional. 
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observadores tanto em nível nacional, quanto em nível internacional, conforme é 

apregoado no Código de Boas Práticas em Referendos
1329

, da Comissão de Veneza
1330

. 

Assim, em que pese o direito à autodeterminação, no caso da Crimeia não se pode 

afirmar que este tenha se manifestado de forma não viciada, devido à interferência da 

Federação Russa, de forma direta ou indireta, no resultado final do processo. Nem mesmo 

a consulta popular, o plebiscito, deixa de estar eivado de críticas. 

A característica multétnica da população da Crimeia
1331

 dificulta o processo de 

identificação a qual grupo emanaria o direito tutelado à autodeterminação, ou se os três 

somados formariam um povo, os crimeanos, a quem caberia o exercício do direito. Embora 

a Constituição ucraniana seja contrária à secessão, sendo, portanto, ilícito de forma 

interna
1332

, isto não seria uma limitação pelo Direio Internacional, o que permitiria a 

manifestação deste grupo e a aplicação da vertente externa da autodeterminação. 

O caso, porém, sugere que se trata do interesse russo de ampliar seu território de 

forma a alcançar as dimensões anteriores à década de 1950, criando um movimento local 

de russos étnicos, contrariando o Direito Internacional. Não se trata de uma expressão 

voluntária daquele grupo, nem mesmo, podendo ser afirmado que se trataria de um caso de 

secessão-remédio, como alguns autores defendem os casos de Bangladesh ou, até mesmo, 

do Kosovo, haja vista que não houve supressões aos direitos humanos que possam 

demonstrar o surgimento de uma situação que se enquadrasse nesta teoria, mas apenas 

como um disfarce para uma agressão e conquista de território. 

Assim, a autodeterminação dos povos, no caso, teria sido utilizada como uma 

justificativa para uma anexação forçada de território, portanto, contrária à manutenção da 

                                                 
1329

 VENICE COMMISSION. Code of good practice on Referendums. Disponível em: 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)008rev-cor-e. 

Acesso em: 29 set. 2020. 
1330

 Ainda que este documento não seja perfeito para situações que envolvem questões de Direito 

Internacional tão evidentes como o surgimento de novos Estados e a aplicação do direito à 

autodeterminação dos povos, haja vista que este documento aceita as consultas populares apenas se estas 

são previstas nas Constituições dos Estados ou se estão em conformidade com a Constituição. Assim, 

dificilmente tal disposto poderia ser previsto, uma vez que, conforme já desenvolvido, os Estados 

costumam constar em suas Constituições limitações às secessões, tornando-as ilegais na esfera interna, 

ainda que a secessão não seja ilegal pelo Direito Internacional. Desta forma, no caso da Crimeia, em razão 

do artigo 2º da Constituição Ucraniana, por exemplo, constar a indivisibilidade de seu território, uma 

consulta popular que aventasse a fragmentação do Estado, fatalmente, seria proibida, o que permite a 

conclusão que seria contrária ao Código de Boas Práticas da Comissão de Veneza, que mantém uma visão 

mais voltada aos Estados do que aos outros atores, como os povos em busca de autodeterminação. 
1331

 Russos, ucranianos e tártaros da Crimeia são os três principais grupos. Embora haja, também, outras 

minorias, os grupos com maior número de representantes são os citados. 
1332

 ESPINOSA, Juan Francisco Escudero. Self-determination and Humanitarian Secession in International 

Law of a Globalized World: Kosovo v. Crimea. Cham: Springer, 2017, p. 127. 
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integridade territorial
1333

 e contrária à proibição do uso da força ou da ameaça ao uso da 

força nas relações internacionais. Não é possível considerar como lícitas nem a expressão 

de autodeterminação da Crimeia, nem sua secessão, tampouco a Declaração Unilateral 

emanada de seu Parlamento, tratando-se ilícitos todos estes atos, contrários ao Direito 

Internacional. 

Com a análise da autodeterminação e da secessão no caso da Crimeia, podemos 

passar à análise dos desdobramentos jurídicos entre a Ucrânia e a Federação Russa a partir 

dos acontecimentos de 2014 na Península da Crimeia. 
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 Aplicada, como a Corte Internacional de Justiça confirmou no Parecer Consultivo sobre o Kosovo, entre 

Estados. 
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6 DESDOBRAMENTOS JURÍDICOS DA ANEXAÇÃO DA CRIMEIA 

PELA FEDERAÇÃO RUSSA 

 

Investigou-se a anexação russa da Crimeia em 2014, dividindo em duas vertentes. 

A primeira foi a anexação como ato de agressão da Federação Russa ao Estado ucraniano 

por meio do acordo de incorporação do território à Rússia, utilizando-se das manifestações 

que ajudaram a destabilizar a Península, com as ações dos “homenzinhos verdes”, podendo 

estes ser grupos crimeanos armados e fomentados pelo governo russo ou, de fato, tropas 

oficiais russas descaracterizadas que invadiram o território ucraniano, possivelmente a 

partir da base naval em Sebastopol. A segunda vertente, para entender os acontecimentos 

de 2014, trata-se da secessão crimeana baseada no seu direito à autodeterminação, fazendo 

uso de instrumentos político-jurídicos como declaração unilateral de independência e 

plebiscito. 

A anexação russa do território da Crimeia, ensejou desdobramentes interessantes 

para ambos os países com relação ao Direito Internacional, com surgimento de 

contenciosos jurídicos que os envolvem em diversos tribunais internacionais. 

Já com relação à vertente da autodeterminação, ainda que a tese de que se trate de 

um direito à autodeterminação da Crimeia tenha sido afastada, uma vez que há fortes 

indícios, como demonstrado, levando a concluir que sob a defesa de uma pretensa 

autodeterminação, organizou-se a anexação do território crimeano à Rússia, às expensas do 

Direito Internacional atual, há sinalizações de mudança de interpretação do direito à 

autodeterminação, afastando-se cada vez mais da lógica que o limitava aos desafios da 

descolonização. 

Assim, passemos às análises dos casos nos Tribunais Internacionais que, embora 

em sua maioria, ainda não haja uma decisão definitiva sobre os casos, já é possível traçar 

alguns panoramas, além, também, de demonstrar brevemente como o importante bloco 

regional europeu tem se manifestado acerca da anexação da Crimeia pela Federação Russa. 

 

6.1 A REAÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA COM RELAÇÃO À CRIMEIA 

 

Após a anexação, a União Europeia, por meio do Conselho Europeu, manifestou-se 

com relação à crise na Ucrânia, em especial com relação à Crimeia, com restrições 

econômicas, adotando medidas em resposta à anexação ilegal da Crimeia e de Sebastopol 

pela Federação Russa.  
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As medidas incluem veto à importação de bens produzidos na Crimeia e em 

Sebastopol, restrições em matéria de comércio e investimento a setores específicos e a 

projetos de infraestrutura, proibição de fornecimento de serviços de turismo na Crimeia e 

em Sebastopol, além do veto à exportação de determinados bens produzidos no bloco 

europeu, bem como, de tecnologia. Estas restrições foram estendidas, em 18 de junho de 

2020, até 23 de junho de 2021. 

Junto com estas restrições, há também medidas diplomáticas, como o cancelamento 

da cúpula entre União Europeia e Rússia ainda durante o ano de 2014, com a suspensão 

nas conversações bilaterais acerca de visto de viagem e outros acordos entre a Rússia e a 

União Europeia, bem como suspensão nas negociações para a entrada da Rússia na 

Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento, a OCDE, e na Agência 

Internacional de Energia (AIE). Outra medida levada a cabo pelos países componentes da 

União Europeia foi o cancelamento da reunião do G8 em Sochi, sendo realizada em 

Bruxelas, como G7, que, desde 2014, continua a se reunir sem a presença da Federação 

Russa. 

A União Europeia também faz uso de medidas individuais restritivas como 

congelamento de bens e restrições de viagem de 177 pessoas e 48 entidades. Estas medidas 

iniciadas ainda em março de 2014 foram estendidas até março de 2021
1334

, inclusive 

atingindo algumas companhias e indivíduos relacionados com a construção da ponte 

ligando a Crimeia à Rússia pelo Estreito de Kerch
1335

. 

Somadas às sanções econômicas específicas com a Crimeia, a União Europeia 

também sancionou a Rússia em setores econômicos específicos, a serem mantidos até 

janeiro de 2021
1336

, com relação à limitação de acesso aos mercados primário e secundário 

de capital da União Europeia a certos bancos e companhias russas, veto à exportação e à 

importação de armas, veto à exportação de bens para uso militar ou com finalidade militar, 

                                                 
1334

 Para a relação dos indivíduos e entidades alcançadas por esta decisão, consultar Decisão do Conselho 

(CFSP) 2020/1368 de 01 de outubro de 2020, que emendou a decisão 2014/145/CFSP (COUNCIL OF 

THE EUROPEAN UNION. Council Decision (CFSP) 2020/1368 of 1 October 2020 amending Decision 

2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the 

territorial integrity sovereignty and independence of Ukraine. Disponível em: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1601944094521&uri=CELEX:32020D1368. Acesso em: 5 out. 

2020). 
1335

 RFE/RL. EU sanctions Russian entities, individuals responsible for Kerch Strait rail bridge. [S. l.], 01 out. 

2020. In: RADIO FREE EUROPE. Russia. Disponível em: https://www.rferl.org/a/eu-sanctions-russian-

entities-individuals-responsible-for-kerch-strait-rail-bridge/30868802.html. Acesso em: 5 out. 2020. 
1336

 Até o início de fevereiro de 2021 estas sanções não haviam sido renovadas pela União Europeia 

(COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Timeline – EU restrictive measures in response to the crisis in 

Ukraine. Disponível em: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/history-

ukraine-crisis/. Acesso em 6 fev. 2021). 
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além de limitar o acesso a tecnologias e serviços sensíveis à Federação Russa, que 

poderiam ser usados para produção e na exploração de petróleo. Todas estas medidas 

foram tomadas conjuntamente com o Banco Europeu, impedindo novas operações 

financeiras com a Federação Russa, suspendendo, inclusive, alguns programas de 

cooperação regional ou bilateral com aquele país
1337

. 

 

6.2 A ANEXAÇÃO DA CRIMEIA NAS CORTES INTERNACIONAIS 

 

Em cada um dos casos analisados, os acontecimentos do começo do ano de 2014 no 

território ucraniano é um dos fatores cruciais que fizeram surgir os contenciosos levados 

aos respectivos tribunais, alguns de forma direta, outros de forma indireta.  

A questão da Crimeia acabou sendo levada, como dito, de forma direta ou indireta à 

Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH), ao Tribunal Internacional do Direito do 

Mar (TIDM), à Corte Internacional de Justiça (CIJ) e, até mesmo, ao Tribunal Penal 

Internacional (TPI), ao qual nem a Federação Russa nem a Ucrânia, são Estados-

membros
1338

. 

Para facilitar a análise, os casos levantados serão divididos por cada um dos 

tribunais em que foram encaminhados, demonstrando a situação em que se encontram até o 

final de janeiro de 2021. 

 

6.2.1 Crimeia no TPI 

 

Embora a Ucrânia não faça parte do Tribunal Penal Internacional, em 17 de abril de 

2014, seu governo publicou uma declaração aceitando a jurisdição da Corte com relação a 

possíveis crimes cometidos em seu território de 21 de novembro de 2013 a 22 de fevereiro 

de 2014 a ser feita por tempo indeterminado, garantindo sua cooperação com a Corte no 

processo
1339

. Esta declaração permitiu à Procuradora do Tribunal, Fatou Bensouda, a 

iniciar investigações preliminares acerca dos fatos ocorridos na Ucrânia. 

O marco temporal escolhido, porém, não abarcava os principais acontecimentos na 

Crimeia, sendo deixados, portanto, à margem das apreciações da Corte. Em setembro de 

                                                 
1337

 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. EU restrictive measures in response to the crisis in Ukraine. 

Disponível em: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/. Acesso em: 5 out. 

2020. 
1338

 Até janeiro de 2021. 
1339

 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Statement of Recognition of Jurisdiction by the Court for 

Ukraine (April 9, 2014). Disponível em: https://www.icc-

cpi.int/itemsDocuments/997/declarationRecognitionJuristiction09-04-2014.pdf. Acesso em: 2 out. 2020. 
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2015, todavia, o Parlamento da Ucrânia voltou a se manifestar, adotando uma resolução, 

baseada no artigo 12(3) do Estatuto de Roma, em que reconhecia a jurisdição do Tribunal 

Penal Internacional em relação a crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos 

por oficiais russos e líderes de organizações terroristas que levaram à morte de cidadãos 

ucranianos, estendendo-a para atos que ocorreram no território ucraniano desde 20 de 

fevereiro de 2014, sem duração definida
1340

. 

Com este novo documento, a Corte poderia passar a investigar os fatos ocorridos 

tanto nas regiões anexadas da República Autônoma da Crimeia e Sebastopol pela Rússia, 

quanto nas regiões ocupadas de Donetsk e Lugansk, na porção oriental do território 

ucraniano. Desta forma, a Corte que inicialmente apenas investigava os fatos relativos ao 

que passou a ser conhecido como eventos de Maidan, incluiria também aqueles ocorridos 

no leste ucraniano e na Península da Crimeia, aumentando seu escopo tanto com relação 

aos atores, quando com relação à área geográfica, mas entendendo-os como continuação da 

crise que começou com os movimentos de protestos em Maidan
1341

. 

O último relatório expedido pelo Tribunal, em 2019, uma vez que o caso ainda se 

encontrava em fase preliminar de admissão, informou que havia base razoável para 

acreditar que houve crimes previstos no Estatuto de Roma no contexto da Crimeia, ainda 

que, por vezes, faltem dados, devido à especificidade de a Crimeia não se encontrar sob 

soberania ucraniana de facto, o que dificulta o levantamento de documentação
1342

. 

Relatório anterior, em 2016, já afirmava que à situação na região continuaria a ser 

vigente o direito aplicado aos conflitos armados internacionais, mesmo depois do dia 18 de 

março de 2014, data da incorporação na Federação Russa, não cabendo julgar se a 

ocupação é legal ou ilegal, mas considerando que, de forma fática, há uma ocupação
1343

. 

Com relação aos eventos que estariam sob jurisdição da Corte, o Relatório 

expedido em 2018 coletou algumas evidências a serem investigadas
1344

 como o 

desaparecimento forçado e assassinato de pelo menos nove indivíduos opositores da 

ocupação; tortura e outras formas de maus tratos de pelo menos nove pessoas, que teriam 

                                                 
1340

 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Statement of Recognition of Jurisdiction by the Court for 

Ukraine (September 8, 2015).  Disponível em: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/Ukraine_Art_12-

3_declaration_08092015.pdf#search=ukraine. Acesso em: 2 out. 2020. 
1341

 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Report on Preliminary Examination Activities (2015). 

  §§106-107. Disponível em: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-PE-rep-2015-Eng.pdf. Acesso em: 2 

out. 2020. 
1342

 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Report on Preliminary Examination Activities (2019). § 268. 

Disponível em: https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/191205-rep-otp-PE.pdf. Acesso em: 2 out. 2020. 
1343

 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Report on Preliminary Examination Activities (2016). §158. 

Disponível em: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE_ENG.pdf. Acesso em: 2 out. 2020. 
1344

 Boa parte dos fatos alegados já constava no Relatório sobre Atividades de Exame Preliminar de 2017. 
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sofrido com choques elétricos, espancamento e ameaças de violência sexual, incluindo 

tártaros da Crimeia
1345

; recrutamento forçado de residentes na Crimeia para o serviço nas 

forças armadas russas; privação dos direitos dos réus a um julgamento justo e regular, com 

relação a pelo menos vinte e quatro ativistas pró-Ucrânia e tártaros da Crimeia. 

Evidências também de privação de liberdade, sem base legal, de pelo menos nove 

indivíduos; transferência de população da Rússia para a Crimeia e da Crimeia para fora 

deste território; atos persecutórios com base no pertencimento a grupos étnicos ou 

religiosos ou por expressão política e, finalmente, apreensão de propriedade, com a 

transferência da propriedade pública para a Federação Russa. Todos estes atos podendo ser 

enquadrados em crimes contra a humanidade ou crimes de guerra pelo Tribunal
1346

. 

O relatório das investigações do Tribunal referentes à Crimeia, de 2019, 

demonstrou que o caso ainda se encontrava na fase de admissibilidade, identificando 

condutas e pessoas específicas que tenham cometido delitos, mapeando os casos, 

analisando a escala e a natureza dos fatos para decidir com relação à abertura de 

investigação e inquérito no TPI
1347

. 

Aguardava-se, portanto, terminar a fase preliminar de investigação para poder 

existir, efetivamente, um caso a ser analisado no Tribunal. 

Para o ano de 2020, o Relatório de 2019 indicou que a perspectiva era que se 

finalizassem os processos de admissibilidade de casos potenciais, com o objetivo que o 

Procurador pudesse abrir um inquérito, com base no artigo 15 (3) do Estatuto de Roma, 

pedindo autorização ao Juízo de Instrução, além de manter em aberto a possibilidade de 

investigações de outros crimes cometidos, haja vista que o aceite do Tribunal, por parte da 

Ucrânia, é de natureza ampla, não estabelecendo prazo temporal determinado
1348

. 

Em dezembro de 2020, o último relatório de análise preliminar veio a público, 

demonstrando que foram expedidos pedidos de informações tanto para a Ucrânia, quanto 

para a Rússia, para dar continuidade às investigações, com base na complementariedade da 

                                                 
1345

 Os tártaros da Crimeia já constavam no relatório de 2016 como grupo que vinha sofrendo intimidação e 

assédio pela lei russa, com buscas em suas casas, restrições à liberdade de expressão, à liberdade de 

associação e de assembleia, também havendo relatos de abdução e assassinato de ativistas tártaros 

(INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. op.cit. §§ 172-173.). 
1346

 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Report on Preliminary Examination Activities (2018). §§ 75-

82. Disponível em: https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/181205-rep-otp-PE-ENG.pdf. Acesso em: 3 

out. 2020. 
1347

 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Report on Preliminary Examination Activities (2019). §§ 282-

283;289. Disponível em: https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/191205-rep-otp-PE.pdf. Acesso em: 3 

out. 2020. 
1348

 Ibid. §288.  
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jurisdição do Tribunal, tendo sido recebida informação da Ucrânia com relação a 

procedimentos domésticos, mas nada com relação à Rússia
1349

. 

No Relatório, a Procuradoria concluiu que há indícios suficientes para que tenham 

sido cometidos crimes de guerra e crimes contra a humanidade (art.7º e art.8º do Estatuto 

de Roma) com relação à anexação da Crimeia
1350

, confirmando o que já havia sido trazido 

nos anteriores relatórios e que se pode dar início à investigação acerca dos acontecimentos 

em solo ucraniano. 

Porém, devido à escassez de recursos ocasionados por outras investigações em 

andamento e por haver a pandemia da COVID-19, a Procuradoria aguardará a eleição de 

novo quadro da Procuradoria para consultar acerca da melhor estratégia e das questões 

operacionais para dar continuidade com os casos
1351

, mas continuará suas atividades para 

garantir as investigações futuras
1352

. 

Na Declaração da Procuradora Fatou Bensouda, a Procuradoria faz votos que as 

partes cooperem e que tanto as autoridades ucranianas quanto a Assembleia de Estados 

Parte deem suporte para a continuidade dos trabalhos no caso, podendo iniciar a fase 

investigativa pós-exames preliminares. 

A Procuradoria afirmou também que estas investigações poderão ter início, uma 

vez que as autoridades competentes na Ucrânia e na Federação Russa estão inativas em 

relação às categorias de pessoas ou em relação às condutas identificadas por seu gabinete 

ou porque o sistema judicial nacional não está disponível no território sob controle da parte 

contrária.  

Estes dados não tornam possível o contato com os acusados ou a obtenção das 

provas e dos testemunhos necessários para se realizar de outra forma os procedimentos
1353

, 

pela via interna, seguindo o princípio da complementariedade do Tribunal Penal 

Internacional.  
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 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Report on Preliminary Examination Activities (2020). § 285. 

Disponível em: https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2020-PE/2020-pe-report-ukr-rus.pdf. Acesso em 

06 fev. 2021. 
1350

 Ibid. §§277-279. 
1351

 No dia 12 de fevereiro de 2021, o britânico Karim Khan foi eleito para o cargo, porém, só iniciará seus 

trabalhos em junho do mesmo ano (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Assembly of States Parties 

concludes the second resumption of its nineteenth session. In: INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. 

Press Release: 12 February 2021. Disponível em: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1567. 

Acesso em 14 fev. 2021). 
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 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Report on Preliminary Examination Activities (2020). § 289. 

Disponível em: https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2020-PE/2020-pe-report-ukr-rus.pdf. Acesso em 

06 fev. 2021. 
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 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT.  Statement of the Prosecutor, Fatou Bensouda, on the 

conclusion of the preliminary examination in the situation in Ukraine. Disponível em: https://www.icc-

cpi.int/Pages/item.aspx?name=201211-otp-statement-ukraine. Acesso em 06 fev. 2021. 
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6.2.2 Crimeia no TIDM 

 

A anexação territorial da Península da Crimeia à Federação Russa, como já 

abordado, alterou o desenho territorial de ambos os países, inclusive com relação ao acesso 

ao Mar de Azov e ao Mar Negro, que banham a Crimeia. A anexação inclusive fez a 

Rússia projetar e concluir uma ponte, cruzando o Estreito de Kerch
1354

, com 

aproximadamente 19 km, unindo a Península ao território russo por via terrestre, que foi 

inaugurada ainda em 2018
1355

. 

As alterações territoriais, ao envolver limitações de acesso aos mares em questão, 

uma vez que, com a anexação, o território ucraniano banhado pelo Mar de Azov e pelo 

Mar Negro passou a ser dividido aproximadamente na metade com a ocupação russa da 

Crimeia, acabou gerando um litígio que levaria os dois países ao Tribunal Internacional do 

Direito do Mar (também conhceido pelo acrônimo ITLOS
1356

), embora não tenha havido 

oficialmente uma nova definição de fronteiras marítimas entre os Estados, uma vez que, 

caso assim procedessem, seria admitir a legalidade da anexação
1357

. 

Em 25 de novembro de 2018, a Federação Russa deteve e tomou três navios 

ucranianos com vinte e quatro tripulantes. Estes navios haviam partido do porto de Odessa, 

no Mar Negro, tentado cruzar o Estreito de Kerch e chegar ao Mar de Azov, com destino a 

Mariupol
1358

, sendo interceptados pelas forças russas, que acusaram os navios de terem 

entrado ilegalmente em suas águas, causando feridos entre a tripulação ucraniana
1359

. 

Em razão da detenção e apreensão dos barcos, a Ucrânia levou o caso ao Tribunal 

Internacional do Direito do Mar, alegando imunidade de seus navios e tripulantes, levando 

ao requerimento de uma disputa arbitral, baseada no anexo VII da Convenção das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar. 
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Ao mesmo tempo, porém, com base no artigo 290, § 5º, requeriu ao Tribunal que 

decretasse Medida Provisória sobre a matéria
1360

, solicitando a liberação dos três navios à 

custódia da Ucrânia, com a suspensão dos procedimentos criminais a seus tripulantes, bem 

como sua soltura e retorno ao país
1361

, com base nas imunidades conferidas nos artigo 32, 

95 e 96 e ao direito de liberdade de navegação em zonas econômicas exclusivas, previsto 

no artigo 58 da Convenção. 

O caso passou a ser julgado no Tribunal, caso número 26, mesmo com a Federação 

Russa tendo decidido e informado, por correspondência diplomática, que não reconhece a 

jurisdição para um tribunal arbitral, não aceitando os procedimentos compulsórios e, 

portanto, que não participaria do julgamento de Medidas Provisórias a ser efetuado pelo 

TIDM
1362

. 

O Tribunal do Mar decidiu que, ainda que a Federação Russa não tenha participado, 

não comparecendo ao processo, isto não afastaria daquele Estado os direitos e as 

obrigações, inclusive a obrigação de cumprir com as medidas provisórias prescritas no 

artigo 290 da Convenção sobre o Direito do Mar. 

Outrossim, a Corte decidiu que a Federação Russa deveria libertar imediatamente 

os três navios ucranianos e retorná-los à custódia da Ucrânia, bem como, libertar os vinte e 

quatro tripulantes ucranianos detidos e permitir seu retorno ao país de origem
1363

. Por outro 

lado, a Corte entendeu não ser necessário requerer à Federação Russa para que suspenda os 

processos criminais contra os vinte e quatro tripulantes
1364

, mas reconheceu que ambas as 
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partes devam abster-se de tomar qualquer tipo de ação que possa agravar ou estender a 

disputa submetida ao Tribunal Arbitral. Finalmente, a Corte decidiu que as partes devem 

fornecer ao Tribunal relatório e informação acerca do cumprimento das medidas 

provisórias
1365

. 

A Corte não trata o caso como uma agressão russa, nem a condena pela mudança 

fática da soberania do território da Crimeia, que permitiu que a situação levada ao Tribunal 

se realizasse, e nem caberia a ela decidir desta maneira, não tendo jurisdição para tanto. 

Todavia, por se tratar de uma consequência da mudança territorial, diretamente relacionada 

com a anexação russa da Crimeia, optou-se por citá-la como um desdobramento dos fatos, 

ainda que sem o condão de alterar as perspectivas já apontadas com relação à 

autodeterminação, à secessão, à agressão nem à proteção de minorias no território 

apontado
1366

. 

 

6.2.3 Crimeia na CEDH 

 

Os acontecimentos envolvendo a anexação da Península da Crimeia também 

ecoaram na jurisdição da Corte Europeia de Direitos Humanos. Desde a anexação, há mais 

de sete mil pedidos de investigação individuais
1367

, além de casos envolvendo pedidos 

interestatais, entre a Ucrânia e a Federação Russa, alguns com relação ao conflito no leste 

da Ucrânia
1368

. 

Os casos que envolvem questões entre Rússia e Ucrânia com relação à Crimeia 

eram, envolvendo os dois governos e não de forma de pedidos individuais, ao menos três.  
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O primeiro caso que podemos citar é Ucrânia v. Rússia (III), originalmente 

envolvendo a privação de liberdade e maus tratos de nacionais ucranianos pertencentes à 

etnia tártara da Crimeia, no contexto de procedimentos criminais conduzidos por 

autoridades russas. 

Este caso, porém, foi retirado da lista de casos da Corte, pelo governo da Ucrânia, 

uma vez que já havia um pedido individual, sob o número 49522/14 a tratar da mesma 

matéria em Estrasburgo. 

Outros casos que ainda se encontram pendentes de julgamento são Ucrânia v. 

Rússia (re Crimeia) (número 20958/14), relacionado ao caso Ucrânia v. Rússia (re Leste da 

Ucrânia) (número 8019/16), que se baseiam em possíveis desrespeitos à Convenção 

Europeia, com relação ao direito à vida (artigo 2), proibição de tortura e de tratamentos 

desumanos e degradantes (artigo 3), direito à liberdade e à segurança (artigo 5), direito a 

um julgamento justo (artigo 6), direito ao respeito à vida privada (artigo 8), liberdade de 

religião (artigo 9), liberdade de expressão (artigo 10) e liberdade de assembleia e 

associação (artigo 11), além dos artigos 1º do Protocolo número 1 da Convenção sobre 

proteção à propriedade e artigo 2 sobre direito à educação e o artigo 2 do Protocolo número 

4, referente à liberdade de movimento. 

Os dois casos relacionados foram levados à Grande Câmara da Corte e houve uma 

audiência em 11 de setembro de 2019, porém, ainda não foi terminado o julgamento, não 

havendo veredito sobre o caso
1369

. 

A Grande Câmara da Corte em janeiro de 2021, porém, anunciou que há evidências 

de violações que cabem à jurisdição da Corte Europeia de Direitos Humanos, como 

imposição automática da nacionalidade russa, supressão de mídia não russa, expropriação 

de propriadade privada sem compensação, supressão da escolas em idioma ucraniano, 

dentre outras violações, inclusive diretamente direcionadas aos tártaros da Crimeia
1370

. 

A Corte também, de forma bastante sensata, destacou que a legalidade da anexação 

da Península da Crimeia à Federação Russa foge do escopo de seu trabalho, não cabendo a 
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ela se pronunciar sobre este fato para dizer o direito com relação às questões humanitárias 

apontadas
1371

. 

Finalmente a Corte adicionou ao caso Ucrânia v. Rússia (re Crimeia) o caso 

Ucrânia v. Rússia (nº 38334/18) sobre transferência de condenados da Crimeia a institutos 

correcionais dentro do território russo. O caso, acrescido da questão da transferência de 

condenados, encontra-se desde o mês de janeiro de 2021 em fase de julgamento de 

mérito
1372

 mas ainda sem data para término do procedimento. 

Finalmente, há o caso entre Ucrânia e Rússia (VIII) número 55855/18 envolvendo o 

incidente naval no Estreito de Kerch, em novembro de 2018
1373

. Nenhum destes casos, 

porém, até o final do mês de janeiro de 2021, teve uma resolução, ainda se encontrando em 

andamento a investigação junto à Corte Europeia de Direitos Humanos, sediada em 

Estrasburgo. 

Em todos estes casos, como assinalado, não se discutem nem a autodeterminação 

dos povos, nem a legalidade ou ilegalidade da anexação da Crimeia pela Rússia mas seus 

efeitos e suas consequências aos habitantes do território, como possíveis desrespeitos a 

direitos humanos consagrados na Convenção Europeia de Direitos Humanos, sobretudo, 

com relação à população de origem tártara da Crimeia, a quem o caso 49522/14 se refere 

diretamente, o que tocaria, de certa forma, a proteção de minorias e de povos indígenas. 

Ressalta-se, como a Corte já afirmou, que não é sua jurisdição deliberar acerca da 

legalidade ou ilegalidade da anexação, debruçando-se apenas sob os fatos e decorrentes 

violações de direitos. 

Como continuação à exposição dos tribunais onde casos referentes à anexação da 

Crimeia estão em processo de julgamento, podemos passar à Corte Internacional de 

Justiça, que tem jurisdição para decidir acerca da autodeterminação dos povos, bem como 

se o acréscimo territorial da Federação Russa às expensas da Ucrânia é ou não legal 

perante o Direito Internacional. A Corte Internacional de Justiça vem, desde 2017, 

investigando os fatos referentes à anexação de 2014 e suas consequências na Península da 

Crimeia. 
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6.2.4 Crimeia na CIJ 

 

No início de 2017, a Ucrânia acionou a Corte Internacional de Justiça contra a 

Federação Russa com relação à aplicação da Convenção Internacional para supressão do 

financiamento de terrorismo e à aplicação da Convenção Internacional sobre a eliminição 

de todas as formas de discriminação racial, às quais ambos os Estados são signatários. 

Para tanto, a Ucrânia alega que as atitudes da Federação Russa com relação a seu 

país feririam as duas convenções em razões diferentes, associando os acontecimentos no 

leste ucraniano e na Crimeia como desrespeito russo à obrigação de não financiar grupos 

terroristas, além de propiciar tratamento diferenciado sem razão factível, portanto, racista, 

a grupos não russos. 

O financiamento ao terrorismo se relacionaria com a recusa russa em cooperar na 

prevenção e na investigação do financiamento de terrorismo, além de ser responsável pelo 

suprimento de armas, financiamento e treino de grupos que sabidamente atacariam civis no 

leste ucraniano, envolvidos, inclusive, com o ataque ao avião da companhia aérea Malaysia 

Airlines, do voo MH17, derrubado em julho de 2014, causando a morte de 298 

indivíduos
1374

, além de organizarem bombardeio direto à população civil em cidades 

ucranianas, fatos que fogem do escopo do presente trabalho. 

Acontecimentos relativos à Península da Crimeia, porém, comporiam a segunda 

parte do caso levado à Corte, isto é, o desrespeito à Convenção Internacional sobre a 

eliminação de todas as formas de discriminação racial. 

Com a ocupação da Crimeia
1375

, a Ucrânia alega que a Rússia passou a oferecer 

tratamento diferenciado às populações não russas, como tártaros da Crimeia e ucranianos 

étnicos, por meio de campanha de apagamento cultural, com o banimento do Mejlis tártaro, 

entre outras atividades que dificultam o florescimento cultural de populações de etnia 

diferente, violando, portanto a referida Convenção
1376

. A situação preocupante da, atual, 
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minoria ucraniana na Península, dos tártaros da Crimeia e de outros grupos étnicos e 

minoritários também foi tema de resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, 

instando a Rússia a reparar as medidas prejudiciais àqueles grupos
1377

.  

Para a Ucrânia, o plebiscito realizado na Crimeia foi organizado em meio a atos 

discriminatórios, associados com intimidação política, tendo as casas de tártaros da 

Crimeia, majoritariamente muçulmanos, marcadas com cruzes, bem como jornalistas de 

origem étnica ucraniana sendo sequestrados e atacados nos postos de eleição, além de ter 

sido organizado objetivando discriminar não russos, não havendo opção de se manter o 

status quo  no território crimeano
1378

. 

Com a negativa ao apoio à anexação do território à Rússia por parte dos tártaros da 

Crimeia, iniciou-se supressão política e cultural, com o banimento do Mejlis, já citado, e a 

proibição de manifestações culturais como celebrações e comemorações importantes ao 

grupo como a memória do Sürgün, a deportação stalinista da população tártara, ou a 

proibição da comemoração do dia da bandeira tártara da Crimeia, além também de 

desaparecimentos e assassinatos de integrantes da comunidade tártara, com detenções ou 

buscas arbitrárias, entre outras medidas como supressão de educação em idioma tártaro em 

escolas específicas do grupo, havendo, inclusive, redução de professores e de livros 

escolares, somadas a perseguições a jornalistas da etnia em questão
1379

. 

Estas medidas de supressão cultural também são alegadas com relação à 

comunidade ucraniana na Crimeia, com a queda no número de crianças em escola cujo 

idioma dominante seja o ucraniano, com a redução do número de escolas minoritárias, 

além da proibição de manifestações culturais e restrição de acesso a meios de informação, 

com banimento de jornais no idioma ucraniano
1380

. O que configuram, somadas às 

manifestações contrárias aos tártaros da Crimeia, violações à Convenção Internacional 

sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. 
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Em abril de 2017, foram pedidas medidas provisórias com relação ao caso
1381

, uma 

vez que a Ucrânia considera que, se não houver este tipo de medida, ao momento que a 

Corte decidir sobre o caso de forma definitiva, os grupos ucranianos étnicos e tártaros da 

Crimeia, já terão sofrido enfraquecimento cultural severo, ou mesmo destruição de suas 

comunidades
1382

. 

A Corte decidiu pela proibição da imposição de limitações à comunidade tártara da 

Crimeia em conservar suas instituições representativas, como os Mejlis, além de garantir 

educação em idioma ucraniano, eliminando as restrições ao ensino nesta língua. 

Finalmente, a Corte decidiu, de forma unânime que ambas as partes devem limitar ações 

que possam agravar ou aumentar a disputa encaminhada à Corte, ou mesmo torná-la mais 

difícil de chegar a uma resolução
1383

.  

Como de praxe nos casos levados à Corte, a demandanda, neste caso, a Federação 

Russa, apresentou objeções preliminares que foram julgadas em novembro de 2019. A 

Corte entendeu, porém, que tem jurisdição para julgar com base tanto na Convenção 

Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo, como na Convenção 

Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, rejeitando a 

alegação russa em contrário
1384

. 

Estava marcado como data limite para a entrega de contra-memoriais por parte da 

delegação russa para o dia 08 de dezembro de 2020, todavia, em razão das restrições 

ocasionadas pela pandemia de COVID-19, pediu-se a extensão de mais doze meses para a 

apresentação daquele documento, tendo a delegação ucraniana se posicionado contrária, 

alegando ser severamente prejudicada caso ocorra a dilação do prazo por doze meses, o 

que retardaria demasiadamente a resolução da Corte. Desta forma, a Corte estendeu o 

prazo até 08 de abril de 2021, como data limite para a apresentação de contra-memorial da 
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Federação Russa
1385

, sendo novamente estendido em janeiro de 2021 para julho do mesmo 

ano
1386

. 

A expectativa existente com o julgamento, que ainda não possui data para 

ocorrer
1387

, é a Corte poder se pronunciar acerca da legalidade da anexação da Crimeia 

pela Federação Russa, podendo posicionar-se acerca  da existência de uma agressão 

daquele país com relação à Ucrânia na alteração territorial, via anexação. 

Outro ponto que se espera a Corte poder elucidar é relativo à autodeterminação dos 

povos, por meio do plebiscito, julgando sua legalidade no caso em tela, além da  proteção 

de minorias e de povos indígenas, no caso dos tártaros da Crimeia, que tiveram, como 

consequência da anexação russa, ameaças a seus direitos humanos assegurados, como a 

educação em idioma ucraniano e tártaro e outros desrespeitos, como impedimentos de 

manifestações culturais ou do uso de mídias destes grupos. 

Este julgamento, além de permitir uma resolução ao caso que se inicia com a 

ocupação da Crimeia em 2014, pode trazer importantes contribuições para o 

desenvolvimento do Direito Internacional nas áreas que o caso aborda, sobretudo 

acrescentando entendimentos à luz do conceito de autodeterminação dos povos. 

 

6.3 A SITUAÇÃO DO DIREITO À AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS NA 

ATUALIDADE 

 

Como já explorado, a autodeterminação dos povos é um direito que foi utilizado no 

discurso do Parlamento da Crimeia para efetuar sua declaração unilateral e justificar a 

separação da Ucrânia e posterior anexação à Rússia, ainda que seu escopo não seja 

condizente com os fatos desenvolvidos baseados na autodeterminação, tendo sido, as 

manifestações, influenciadas pela demonstração de força militar, das tropas que ocuparam 

a Península. Portanto, podendo ser entendida a declação de autodeterminação como uma 

forma de justificar um ilícito internacional, como já demonstrado, um crime de agressão, 
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usou-se o direito à autodeterminação como forma de tentar apresentar ares de legalidades à 

anexação, no caso, disfarçando uma ilicitude. 

Ainda que seja considerado o direito à autodeterminação, eventualmente, como 

uma construção essencialmente doutrinária
1388

. Ressalta-se que o Direito Internacional tem 

evoluído na questão, mas sempre entendendo a manifestação deste direito ainda atrelada e 

contrabalançada pela figura estatal. 

A citada dependência do Estado ocorre mesmo após o Parecer Consultivo da Corte 

Internacional de Justiça de 2010, sobre o Kosovo, ter deixado evidente que o princípio da 

integridade territorial dos Estados só deve ser passível de ser aplicado entre entidades 

estatais e não entre grupos que buscam a secessão frente aos Estados. O que deixou a 

autodeterminação ser exequível, caso contrário, inviabilizaria mudanças no cenário 

mundial, não sendo possível a criação de novos Estados, haja vista que todos os territórios 

do globo pertencem a alguma soberania, assim, qualquer manifestação de 

autodeterminação que demonstrasse a vontade de um povo em criar seu Estado seria illegal 

e impossível, caso fosse considerado que a inviolabilidade territorial fosse um princípio 

absoluto. 

Ao não haver regras de secessão no Direito Internacional, a autodeterminação dos 

povos e, sobretudo, a secessão continuam a ser balizados pelo direito interno dos Estados, 

não sendo alcançada a plena satisfação do direito à autodeterminação. Se a secessão é 

tratada a partir da vertente interna de um Estado, por ser considerado pelo Direito 

Internacional como um fait accompli, é natural que cada Estado considere como 

impossível a cessão de seu território, a perda de parte de um de seus componentes. Perder 

territórios com seus recursos, humanos e naturais, não é interessante aos Estados, portanto, 

caso a única, e em alguns casos última, tutela sobre o direito de autodeterminação ou de 

secessão, seja o direito interno, as mudanças territoriais, como demonstrado, tendem, na 

maior parte dos casos, a não ocorrer. 

Mesmo com todas as evoluções no Direito Internacional, encontrando-se em fase de 

mutação, ainda se podem apontar traços, como os citados, que permitem concluir que o 

Direito Internacional atual continua a ser, primordialmente, o direito da comunidade 

internacional formada pelos Estados. Todavia, os avanços gradativos referentes aos direitos 

humanos, à própria capacidade dos indivíduos e, por que não, à autodeterminação dos 
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povos
1389

, permitem concluir que, cada vez mais, há limitações à soberania estatal
1390

, 

passando os Estados a, cada vez mais, terem que coexisitir com organizações 

internacionais, indivíduos, grupos de indivíduos e, até mesmo, a humanidade, como 

sujeitos de Direito Internacional, segundo alguns autores
1391

. 

O resgate do indivíduo como sujeito de Direito Internacional tem ocorrido desde a 

segunda metade do século XX, retomando pensamento e doutrina que já havia imperado no 

período de formação do Direito Internacional com a contribuição dos escritos de Francisco 

de Vitoria, Francisco Suárez e Hugo Grócio
1392

, autores que, como já demonstrado, foram 

importantes na formação e consolidação de muitos conceitos que ainda têm validade no 

Direito Internacional, podendo ser considerados como alguns dos fundadores da 

matéria
1393

. 

É interessante destacar que no período de Vitoria, por exemplo, isto é, século 

XVI
1394

, o jus gentium, que tutelava as atividades que hoje competem ao Direito 

Internacional, era aplicado a todos os povos e seres humanos, ainda que sem o 

consentimento de seus destinatários
1395

, o que contrasta com o Direito Internacional do 

início do século XX, caracterizado por ilimitado voluntarismo estatal
1396

, que só veria 

alterações na segunda metade daquele século
1397

. 
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Este modelo estatal que se apresenta até o momento, encontra-se em transição, 

mostrando-se em fase de esgotamento, porém, ainda não há pleno acesso dos demais 

agentes no plano internacional. 

O ser humano, por exemplo, continua a necessitar do aporte dos Estados para poder 

fazer valer seus direitos em nível internacional
1398

, mas, tal situação tem se invertido nas 

últimas décadas o que permite perceber uma contraposição entre dimensão estatal e 

dimensão humana do Direito Internacional
1399

, haja vista que as aspirações humanas, bem 

como as novas questões que surgem na atualidade, não podem ser respondidas de maneira 

satisfatória por nenhum Estado de maneira isolada, uma vez que, em muitos casos, dizem 

respeito à humanidade como um todo
1400

. 

A alegação que os indivíduos não podem ser sujeitos de Direito Internacional por 

não gozarem capacidades iguais às dos Estados e das Organizações Internacionais, como a 

de produzir tratados, não se sustenta. Mesmo no direito interno não são todos os indivíduos 

que participam da elaboração de normas e, ainda assim, não deixam de ser, no plano 

interno, menos sujeitos de direitos do que aqueles a quem são outorgados direitos para 

tanto
1401

.  

Ainda que os movimentos de povos, como coletividade de indivíduos organizados, 

portanto, sujeitos de Direito Internacional, tenham, eventualmente, por objetivo a 

consecução da criação de seus próprios Estados, isto demonstra, em grande medida, uma 

alteração no Direito Internacional atual, com um olhar cada vez mais atento às expressões 

de vontade de outros sujeitos de direito e da evolução dos direitos humanos. 

O Direito Internacional, embora se encontre muito ligado ao Estado, com a visão de 

novos atores transformando os desenhos de fronteiras, desde o período da descolonização, 

estabelece novos paradigmas do direito à autodeterminação como um direito humano
1402

, 

ganhando maior visibilidade e aplicação, não se sujeitando aos direitos dos Estados, que 
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mantêm o status quo, mas trazendo força para o indivíduo, mesmo quando representado 

por grupos como povos ou minorias. 

Esta movimentação permite que se consolidem os indivíduos como sujeitos de 

Direito Internacional, haja vista que são estes, as pessoas humanas, a razão e o destinatário 

final das normas jurídicas, além de comporem, serem os criadores e, com o objetivo de se 

realizar o interesse comum, são, ao mesmo tempo, a razão de existir dos Estados
1403

, 

portanto sujeitos de Direito Internacional. 
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CONCLUSÃO 

 

Os eventos de 2014 na Península da Crimeia mudaram a situação fática territorial 

mas não a situação de direito, razão pela qual passaram a ser discutidos em tantas 

instâncias jurídicas internacionais. Ainda que, historicamente, a Crimeia tenha maior 

ligação com a Rússia, tendo sido incorporada pelo, então, Império Russo, em 1783, como a 

primeira porção do Império Otomano a ser cedida para cristãos, sendo constituída em 

matéria populacional por uma maioria de russos étnicos, não há justo título a ser 

pretendido atualmente. 

O território da Crimeia, desde a década de 1950, passou a ser, de fato e de direito 

como pertencente, na modalidade República Autônoma da Crimeia, ao Estado ucraniano, 

sendo reconhecido internacionalmente, sem contestações, havendo, desde a independência 

da Ucrânia, em 1991, a coexistência dos três principais grupos étnicos da Península no 

Parlamento ucraniano: os ucranianos, os russos e os tártaros da Crimeia. 

 A proteção local das minorias, se não era perfeita durante o período ucraniano, 

com a anexação russa sofreu piora. A Federação Russa não faz parte dos mesmos 

mecanismos internacionais que a Ucrânia, não sendo a Rússia signatária da Carta Europeia 

das Línguas Regionais e Minoritarias, que apresenta um sistema de monitoramento capaz 

de apontar déficits na proteção dos idiomas minoritários dentro de um Estado, como uso e 

acesso a programas culturais, educação em idioma materno, fomento de publicações e 

mídias no idioma local. 

Com a anexação russa, muitos dos casos levados à Corte Europeia de Direitos 

Humanos referem-se a situações em que os direitos da população ucraniana e, 

especificamente, tártara da Crimeia foram desrespeitados, com relação às manifestações 

culturais deste grupo e do uso de seu idioma, além de perseguições referentes ao 

pertencimento ao povo indígena. O caso encaminhado à Corte Internacional de Justiça 

também contém denúncia de violações aos ucranianos étnicos e aos tártaros da Crimeia, 

com relação ao acesso a escolas de ensino em idioma minoritário, livre circulação de 

periódicos no idioma minoritário, restrições e perseguições à mídia controlada por tártaros 

e ucranianos, dentre outras questões com base no componente étnico da Península da 

Crimeia. 

Durante o período de vigência dos principais instrumentos internacionais de 

proteção a minorias aos quais a Ucrânia faz parte, não houve registros, segundo os 

relatórios de monitoramento de tratamento prejudicial aos russos étnicos, nem aos tártaros 
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da Crimeia, tendo inclusive sido criado o Mejlis tártaro, importante estrutura representante 

daquele povo, com a independência do país, instituição que seria banida do território após 

a anexação pela Federação Russa. 

Assim, boa parte das justificativas para a anexação do território, o perigo de 

violação, ou as violações de direitos e a pretensa perseguição da minoria étnica russa na 

Península da Crimeia, não se configuram, conforme os relatórios e as monitorias 

internacionais indicavam. Ao contrário, após a anexação, passam a surgir diversas 

denúncias de perseguições e violações sofridas pelos dois principais grupos minoritários do 

território, uma vez que, sob a soberania da Federação Russa, os russos étnicos deixaram de 

ser uma minoria. 

A anexação da Crimeia, portanto, na forma como ocorreu, com a presença de 

pessoal fardado, não identificado, não teve o condão de melhorar a situação de direitos 

humanos local, mas piorá-la. Com o uso da força, com o já mencionado emprego de 

militares descaracterizados, ocupando os pontos estratégicos da Península, como, por 

exemplo, o aeroporto, sendo concluída com a anexação, configura-se uma agressão no 

Direito Internacional. 

A agressão, fenômeno antigo, que passou a configurar ilícito internacional apenas 

no século XX, nada mais é que o recurso à guerra sem ser em legítima defesa, isto é, fazer 

a guerra para ganhar um título injusto, ilegal, o que o Direito Internacional, não permite. 

Só é considerada lícita atualmente a guerra quando realizada como forma de legítima 

defesa, isto é, como resposta a um ataque injusto, ou quando devidamente autorizada pela 

Organização das Nações Unidas. 

Configura-se agressão no caso da Crimeia, sendo concluída pela anexação por parte 

da Federação Russa, a presença dos militares fardados não identificados, que passaram a 

ser conhecidos como “homenzinhos verdes”. Como desenvolvido, estes militares, em 

qualquer das hipóteses aventadas a princípio, da mesma forma, a Federação Russa teria 

cometido uma ilicitude. Se pertencentes às forças armadas russas, configurar-se-ia o ato de 

agressão ao dominar importantes prédios da Península, pressionando para as mudanças 

institucionais que se dariam a seguir. Por outro lado, no caso de os “homenzinhos verdes” 

não forem tropas russas regulares, mas forças autóctones, enquadar-se-ia como agressão 

pelo fato de terem sido instigadas e armadas pela Federação Russa, possuindo tanto 

fardamento como as armas de origem daquele país, além de serem, pela Rússia, instigados. 

A anexação, concluída pelo tratado bilateral entre a Crimeia independente e a 

Federação Russa, além de ser a epítome da agressão sofrida pela Ucrânia, também foi a 
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demonstração da violação de documentos internacionais assinados pela Rússia que 

visavam a garantir a proteção territorial da Ucrânia, sendo desrespeitados o Acordo de 

Belavezha de 1991, o Memorando de Budapeste de 1994 e o Tratado de Amizade, 

Cooperação e Parceria de 1997 com a Ucrânia, somados ao não cumprimento do acordado 

nos tratados referentes à Frota do Mar Negro e à cessão de Sebastopol para uso militar 

russo, renovados pelo Acordo de Carcóvia, em 2010, o que per se já se qualifica como 

caso que denota responsabilidade russa em reparar as perdas sofridas pelas outras partes 

pactuantes. 

Além da instrumentalização de uma pretensa ameaça à minoria russa na Crimeia, 

servindo a anexação como forma de garantir a proteção dos direitos humanos daquele 

grupo, outro instituto do Direito Internacional utilizado na retórica do conflito foi a 

autodeterminação dos povos, articulada de forma a aproximar o caso da Crimeia ao 

exemplo recolhido de Kosovo, com sua Declaração Unilateral de Independência não 

considerada ilegal pelo Parecer Consultivo prolatado pela Corte Internacional de Justiça, 

em 2010, sendo inclusive usado como justificativa tanto para a Declaração Unilateral da 

Crimeia, quanto pelo aceite da anexação do território pela Federação Russa. 

O Parecer é emblemático na história da evolução do Direito Internacional, haja 

vista que, por primeira vez, a Corte pôde examinar um caso que tocava o importante direito 

à autodeterminação dos povos sem ser dentro da perspectiva do período colonial. Há 

diversos casos contenciosos e pareceres consultivos na Corte Internacional de Justiça 

tratando desta temática, mas apenas o Parecer Consultivo de 2010 trata do direito à 

autodeterminação de um povo, dentro do contexto europeu e fora das disposições 

existentes nas resoluções 1514 (XV) e 1541 (XV) da Assembleia Geral das Nações Unidas, 

documentos que focam na colonização e nos territórios não contíguos, etnicamente e/ou 

culturalmente diferentes dos domínios do Estado. 

Kosovo, com sua população de origem albanesa, era o território da principal 

minoria étnica da Sérvia, que, após longo conflito, fruto do contexto de fragmentação da 

Iugoslávia, contando com a participação, ainda que contrária ao Direito Internacional, da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte. Esta contrariedade à matéria decorreria em 

razão de a intervenção não ter sido autorizada pelo Conselho de Segurança, ainda que, 

como elaborado, dada ao estado de violações de direitos, discute-se a necessidade de uma 

autorização frente ao desrespeito sofrido pela população local. Com a participação da 

OTAN, a situação humanitária do local foi apaziguada, terminando os bombardeamentos à 

população civil e instaurando-se um processo de paz com construção de estrutura estatal 
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que contou com o apoio dos países europeus, mas sob o comando de uma missão das 

Nações Unidas, a UNMIK. 

Dentro deste contexto de criação de instituições, após anos de reconstrução social, o 

Parlamento kosovar proclamou uma declaração unilateral de independência, separando o 

território da Sérvia, o que foi logo reconhecido por alguns países, mas surgindo o 

questionamento acerca da legalidade deste tipo de manifestação, um dos motivos de haver 

sido levada a questão à Corte Internacional de Justiça, para que esta se manifestasse acerca 

da legalidade daquela manifestação de vontade da minoria albanesa do Kosovo. 

Ao entender que uma declaração unilateral não seria, no contexto kosovar, contrária 

ao Direito Internacional, a Corte não estabelece um paradigma, haja vista que apenas 

responde com relação a uma declaração específica, sob um enquadramento jurídico 

específico, isto é, além do Direito Internacional posto a todos Estados, também as 

resoluções específicas das Nações Unidas, especialmente do Conselho de Segurança com 

relação ao futuro do território kosovar, demonstrando que a Declaração não foi fruto de 

uma decisão proveniente de um mecanismo subordinado às Nações Unidas. Não se 

pronuncia, portanto, com relação a todas as declarações unilaterias de independência ou 

com relação ao pretenso direito de secessão que teriam os povos, em razão do direito à 

autodeterminação, mas, apenas, com relação ao caso de Kosovo. 

O que torna este documento paradigmático, porém, é a demonstração da Corte, ao 

analisar uma das principais preocupações dos demais Estados, com relação ao pretenso 

conflito entre o princípio da integridade territorial dos Estados e o direito à 

autodeterminação dos povos. 

A Corte entendeu que a integridade territorial é um importante princípio norteador 

das relações entre os Estados, devendo ser respeitado por estes, mas, não é aplicável entre 

Estados e grupos não-estatais. Assim, a autodeterminação dos povos, no contexto de 

grupos que procuram sua independência, não estaria limitada pela integridade territorial 

dos Estados já existentes, o que é uma conclusão interessante, uma vez que, do contrário, a 

autodeterminação dos povos só poderia existir no contexto de autonomia interna, 

funcionando como um instrumento de manutenção do status quo, dando um norte às 

discussões acadêmicas existentes com relação ao aparente choque entre o princípio da 

integridade territorial e a autodeterminação dos povos, fortalecendo a ideia que a 

integridade territorial é um princípio a ser respeitado frente a agressões de outros Estados 

soberanos. 
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Com o Parecer Consultivo sendo prolatado, passou a haver maior número de 

reconhecimentos do Estado kosovar, bem como seu caso passou a ser encarado como um 

exemplo a ser seguido por movimentos secessionistas e, muitas vezes, sendo usado como 

reforço argumentativo, como antecedente legal que os justificaria, como foi no caso da 

Crimeia. 

A Declaração Unilateral do Parlamento da Crimeia cita expressamente o Parecer 

Consultivo de 2010 da Corte Internacional de Justiça como fundamento para a secessão 

por não se tratar de uma ilicitude, ou seja, por não ser contrário ao Direito Internacional. 

Todavia, o que se demonstrou no caso crimeano é uma situação completamente diferente 

do caso de Kosovo. 

Na Crimeia, como explorado, o movimento secessionista não partiu de razões 

internas, com violações a direitos humanos, como fora apregoado pela Rússia, e sim 

fundamentado na ocupação de prédios públicos e edificações pelos “homenzinhos verdes”. 

Assim, a autodeterminação dos povos foi usada como um instrumento para justificar a 

agressão sofrida pela Ucrânia. 

Um ilícito, uma afronta ao Direito Internacional, foi “transmutada” em 

manifestação da vontade do povo crimeano para justificar as mudanças sofridas no 

território, ainda que esta manifestação de autodeterminação dita crimeana, corresponda 

apenas à parcela de origem étnica russa presente no território, não sendo considerados nem 

o componente ucraniano nem o tártaro da Crimeia, formadores da população daquela 

Península. Portanto, enquanto declarações unilaterais de independência não são, 

necessariamente, ilícitos internacionais, a crimeana, especificamente, serve para tentar 

legalizar um ato ilícito. 

Finalmente, é importante ressaltar que a Declaração Unilateral da Crimeia não 

visava à independência e à criação de um Estado próprio, mas a condicionava a um 

plebiscito com a situação de, uma vez conseguida a independência, iniciar o processo de 

incorporação daquele território à Federação Russa. É certo que não há, no Direito 

Internacional, nenhuma norma que tutele a secessão de Estados, ficando este fenômeno 

limitado, muitas vezes, pelas normas internas de cada um destes sujeitos internacionais, 

exemplificados pelos dispostos nas constituições de diversos países como Ucrânia, 

Espanha e até mesmo Brasil, porém, declarações unilaterais de secessão que, em realidade, 

têm como objetivo a anexação a outro Estado, não devem ser enquadradas como secessão, 

e sim como uma anexação, o que é vedado pelo Direito Internacional, quando não 

autorizadas pelo Estado que perde o território, constituindo uma forma de agressão. 
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As consultas populares, nas modalidades plebiscito e referendo, por sua vez, 

também são instrumentos reconhecidos no Direito Internacional, sendo usados há muito 

tempo, ainda que com discussões, sempre referentes à legalidade frente ao direito interno 

de cada Estado. Há diretrizes gerais para a organização de consultas populares, como a 

formação dos colégios eleitorais e a transparência no processo, com a existência de tempo 

hábil para organizar as manifestações a favor e contra, bem como contando com a presença 

de observadores que possam atestar a legalidade do processo, ou seja, a ausência de 

fraudes nas urnas. 

No caso da Crimeia, houve discussão com relação à formação dos colégios 

eleitorais, restando dúvidas com relação ao número de eleitores, fator que, entre outros, é 

uma das razões de não ter ocorrido ainda o plebiscito programado para outro território que 

espera uma solução para seu caso, o Saara Ocidental, fruto de um parecer consultivo da 

Corte Internacional de Justiça em 1975. 

Outro problema do plebiscito na Crimeia diz respeito ao pouco tempo para 

campanhas, tanto a favor, quanto contra a união à Federação Russa e a ausência de 

observadores internacionais que pudessem comprovar a ausência de fraudes no processo de 

votação, que teve o voto favorável à incorporação à Rússia, com mais de 96% de 

aprovação, números que, ao considerar o componente multiétnico do território, somados à 

recusa de participar da consulta popular, por setores da população, despertam 

questionamentos acerca da retidão do resultado. 

Com todas essas ilegalidades, ou dúvidas, relacionadas ao processo emancipatório 

da Crimeia, é razoável que tenham surgido tantos contenciosos envolvendo direta ou 

indiretamente a Rússia e a Ucrânia nos tribunais internacionais, especificamente no 

Tribunal Internacional sobre o Direito do Mar, na Corte Europeia de Direitos Humanos, na 

Corte Internacional de Justiça e até mesmo no Tribunal Penal Internacional. 

Inobstante o fato de os acontecimentos na Crimeia em 2014 comporem, nas suas 

diferentes dimensões, um ilícito internacional, não estando amparado nem mesmo pelo 

direito à autodeterminação, uma vez que, diferentemente de outros casos, tratou-se de uma 

agressão, que se tentou justificar com base no direito aos povos se autodeterminarem, a 

questão fica ainda em aberto, aguardando os julgamentos nos diversos tribunais elencados, 

ainda que pelo Direito Internacional atual, seja patente a ilicitude dos fatos e seus 

desdobramentos, mesmo que se tente equiparar a outros casos já julgados lícitos pelas 

cortes, uma vez que são incomparáveis. 
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Espera-se que o procedimento ainda em curso na Corte Internacional de Justiça 

possa contribuir não só solucionando a questão entre a Ucrânia e a Federação Russa, mas 

também trazendo luz sobre o direito à autodeterminação dos povos, que ainda é, em grande 

medida, limitado pelos interesses dos Estados e pela lógica, cada vez mais cambiante do 

Direito Internacional, voltada aos Estados como principais sujeitos, sendo até mesmo a 

autodeterminação comparada e defendida como uma questão eminentemente acadêmica. 

As transformações no Direito Internacional são constantes, como se tentou mostrar 

com a evolução dos conceitos de agressão, secessão e autodeterminação dos povos e o 

mesmo ocorre com o giro da percepção do direito, com premência dos direitos humanos, 

permitindo que, cada vez mais o indivíduo possa, de forma organizada em povos, minorias 

ou por ele mesmo, se consolidar como sujeito de Direito Internacional, alterando o modelo 

clássico de um direito que, cada vez menos, se volta aos interesses dos Estados, ampliando 

sua visão de defesa dos direitos humanos, tendo este como sua finalidade precípua, haja 

vista ser o indivíduo a razão e o destinatário final de toda e qualquer norma. 
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APÊNDICE  

NOTAS SOBRE O HISTÓRICO DA INDEPÊNDENCIA DO KOSOVO 

 

A República do Kosovo
1404

, cuja capital e principal cidade é Pristina
1405

, é um 

Estado de independência recente, embora parcialmente reconhecida pela comunidade 

internacional. Dos 193 atuais membros da Organização das Nações Unidas, mais de 100 

Estados
1406

 já a reconheceram
1407

, embora países como Burundi
1408

, Comores
1409

, 

Dominica
1410

, Gana
1411

, Granada
1412

, Ilhas Salomão
1413

, Lesoto
1414

,  Madagascar
1415

, 

Nauru
1416

, Palau
1417

, Papua-Nova Guiné
1418

, República Centro-Africana
1419

, Serra Leoa
1420

, 

                                                 
1404

 Embora haja discrepância quanto às formas de grafar o nome deste Estado, adotaremos o mais comum: 

Kosovo, ainda que reconheçamos que também são possíveis grafias como Cosovo, Kôssovo, Cossovo, 

dentre outras. 
1405

 При тина, em cirílico sérvio ou Prishtinë, em albanês. 
1406

 KOSOVO THANKS YOU. Kosovo thanks you. Disponível em: https://www.kosovothanksyou.com/. 

Acesso em: 02 fev. 2021. 
1407

 Até o final de janeiro de 2021, o último Estado a reconhecer Kosovo é Israel. A relação entre os dois 

países gerou desconforto com outros sujeitos de direito, como a União Europeia, por Kosovo sinalizar o 

desejo de abrir sua embaixada em Jerusalém e não em Tel Aviv, o que seria o reconhecimento daquela 

cidade como a capital do país (RETTTMAN, Andrew. EU forges Kosovo to rethink Jerusalem move. In: 

EUOBSERVER. News: Foreign Affairs, Bruxelas, 02 fev. 2021. Disponível em: 

https://euobserver.com/foreign/150792. Acesso em 12 fev. 2021). 
1408

 BURUNDI. Note Verbale 204.01/182/RE/2018. Disponível em: 

http://mfa.gov.rs/sr/images/slike/desktop/17022018_nota_01.jpg.  Acesso em: 27 mar. 2019. 
1409

 BETA. Dacic: Comoros withdraws recognition of Kosovo. In: BETA. News, [S. l.], 08 nov. 2018. 

Disponível em: https://beta.rs/en/100621-dacic-comoros-withdraws-recognition-of-kosovo. Acesso em: 27 

mar. 2019.  
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 DOMINICA. Ministry of Foreign and Caricom affairs Ref.216/47-3856, Belgrade, 20, out. 2018. 

Disponível em: https://pbs.twimg.com/media/DrA79mcWsAEQGun.jpg:large. Acesso em: 27 mar. 2019. 
1411

 LE FIGARO; AFP. Le Ghana retire sa reconnaissance d’un Kosovo indépendant. [S. l.], 12 nov. 2019. In: 

LE FIGARO. Actualité. Disponível em: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-ghana-retire-sa-

reconnaissance-d-un-kosovo-independant-20191112. Acesso em: 11 out. 2020. 
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 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DA REPÚBLICA DA SÉRVIA. Grenada revokes 

recognition of Kosovo, [S. l.], 04 nov. 2018. Disponível em: http://www.mfa.gov.rs/en/press-

service/statements/18307-grenada-revokes-recognition-of-kosovo. Acesso em: 27 mar. 2019. 
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 INFORMATION AGENCY NEWSFRONT. Solomon Islands withdraws recognition of Kosovo. In: 

INFORMATION AGENCY NEWSFRONT. Latest News, [S. l.], 03 dez. 2018. Disponível em: 

https://en.news-front.info/2018/12/03/solomon-islands-withdraws-recognition-of-kosovo/. Acesso em: 27 

mar. 2019. 
1414

 N1 TELEVIZIJA. Lesotho withdrawns Kosovo recognition, Serbia FM’s says. In: N1 TELEVIZIJA. 

Vesti, [S. l.], 16 out. 2018. Disponível em: https://www.vesti.rs/Kosovo/Lesotho-withdraws-Kosovo-

recognition-Serbias-FM-says.html. Acesso em: 27 mar. 2019. 
1415

 ORANGE. La Serbie annonce que Madagascar annule sa reconnaissance du Kosovo. In: ORANGE. 

Orange Actualités, [S. l.], 08 dez. 2018. Disponível em: https://actu.orange.mg/la-serbie-annonce-que-

madagascar-annule-sa-reconnaissance-du-kosovo/. Acesso em: 27 mar. 2019. 
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 N1 BELGRADE. Nauru withdraws recognition of Kosovo’s independence, Pristina denies. [S. l.], 22 

nov. 2019. In: N1. News. Disponível em: http://rs.n1info.com/English/NEWS/a546106/Dacic-says-95-

countries-do-not-recognise-Kosovo-as-state-after-Nauru-s-withdrawal.html. Acesso em: 11 out. 2020. 
1417
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Suriname
1421

  e Togo
1422

  tenham, ainda que de forma discutível e, quase todos por meio de 

notas diplomáticas, afirmado que retiravam o reconhecimento da independência deste país, 

enquanto outros, como Libéria
1423

, mantenham relações ambíguas, com posicionamentos 

antagônicos face à Sérvia, face ao Kosovo. 

O Kosovo guarda, em sua história, alguns pontos que podem ser comparados com a 

Ucrânia, sobretudo com a Península da Crimeia, devido ao encontro de populações de 

origem eslava, neste caso, sérvios, em sua maioria, com populações de origem muçulmana, 

anteriormente pertencentes aos domínios turcos da Europa. 

Localizado no leste europeu, a República do Kosovo
1424

 apresenta área de 10.908 

km², limitando-se com outros quatro Estados balcânicos, Montenegro, Albânia, Macedônia 

do Norte
1425

 e Sérvia
1426

, uma área bastante diminuta em comparação com o Brasil, haja 

vista que, em comparação simples, quase a totalidade dos Bálcãs
1427

, isto é, a área de todas 

                                                                                                                                                    
1418

 BOLOTSKY, Denis. “We’re friends of all, enemies of none”. Papua New Guinea Foreign Minister. 

SPUTINIK NEWS. Interviews, [S. l.], 14, nov. 2018. Disponível em: 

https://sputniknews.com/interviews/201811141069786451-papua-new-guinea-russia/. Acesso em: 27 mar. 

2019. 
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 TRAVERS, Eve-Anne. Kosovo’s foreign policy ‘needs a software update’. In: PRISHTINA INSIGHT. 

News. [S. l.], 02 ago. 2019. Disponível em: https://prishtinainsight.com/kosovos-foreign-policy-needs-a-

software-update-mag/. Acesso em: 11 out. 2020. 
1420

 SHALA, Nuhi. Serbia claims Sierra Leone has withdrawn Kosovo recognition. [S. l.] 03 mar. 2020. In: 

PRISHTINA INSIGHT. News. Disponível em: https://prishtinainsight.com/serbia-claims-sierra-leone-has-

withdrawn-kosovo-recognition/. Acesso em: 11 out. 2020. 
1421

 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DA REPÚBLICA DA SÉRVIA. Suriname revokes its 

decision to recognize Kosovo. [S. l.], 31 de outubro de 2017. Disponível em: 

http://www.mfa.gov.rs/en/component/content/article/17111-suriname-revokes-its-decision-to-recognize-kosovo 

Acesso em: 22 out. 2020. 
1422

 NOVOSTI ONLINE. Pogledajte: ovo je nota kojom je Togo poništio priznanje tzv. Kosova (FOTO). 

[S. l.], 26 ago. 2019. In: NOVOSTI. Politika. Disponível em: 

https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:814558-POGLEDAJTE-Ovo-je-nota-

kojom-je-Togo-ponistio-priznanje-tzv-Kosova-FOTO. Acesso em: 11 out. 2020. 
1423

 SIEH, Rodney D. Diplomatic snafu: Liberia in row with Kosovo after recognition of Serbia. In: FRONT 

PAGE AFRICA ONLINE. Front Slider, Monrovia, 24 jun. 2018. Disponível em: 

https://frontpageafricaonline.com/politics/diplomatic-snafu-liberia-in-row-with-kosovo-after-recognition-

of-serbia/. Acesso em: 27 mar. 2019. 
1424

 I Republikës së Kosovës, em albanês. 
1425

 Outrora conhecida como ARIM (ou FYROM, em inglês), oficialmente Antiga República Iugoslava da 

Macedônia, passou a adotar o nome oficial de República da Macedônia do Norte (Република Северна 

Македонија, em macedônio), encerrando antiga disputa com a Grécia com relação à denominação, haja 

vista que o nome Macedônia corresponde, também, à porção norte do Estado grego, sendo dessa região a 

origem do reino de Filipe II, rei da Macedônia (359 a. C. – 336 a. C.) e, com importância ainda maior, 

Alexandre III (Alexandre Magno, 336 a. C. – 323 a. C.) (PLUTARCO (46 d.C. – 120 d. C.), Alexandre: o 

grande, tradução de Hélio Vega, Rio de Janeiro: Ediouro, 2004, p.11-12), uma das maiores expressões do 

helenismo e de sua expansão na Idade Antiga.  Esta disputa encerrou-se com a assinatura, e posterior 

ratificação, do Acordo de Prespa, em 2018. 
1426

 Estado vizinho com o qual guarda maior extensão fronteiriça. 
1427

 Desconsiderando-se a Romênia. 
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as Repúblicas da antiga Iugoslávia, acrescida da Albânia, da Bulgária e da Grécia, 

corresponde a uma superfície pouco superior a do estado da Bahia
1428

. 

A população kosovar é de 1.907.592 habitantes, destes, mais de 90% são de origem 

albanesa, 1,5% sérvios, contendo também bosníacos, turcos, romanis, egípcios dos 

Bálcãs
1429

 e outros grupos minoritários, população esta, quase majoritariamente 

muçulmana
1430

, embora estes dados não possam ser considerados como perfeitamente 

corretos, uma vez que não refletem os territórios ao norte do país, cuja maioria é composta 

por sérvios, podendo-se considerar que os números apresentariam uma porcentagem de 

sérvios entre 4% e 8%
1431

. 

Embora tenha ficado conhecida pelo nome de Kosovo, a região no período 

iugoslavo era denominada Kosovo e Metohija ou  pelo acrônimo KOSMET. A parte 

ocidental do território kosovar é conhecido pelos sérvios como Metohija
1432

, enquanto para 

os albaneses, era chamado de Rrafsh i Dukagjinit, o planalto de Dukagjin, relativo a uma 

família medieval albanesa que dominava esta parcela do território
1433

.  

Sua independência recente só ocorreu após guerras surgidas com o 

desmembramento da antiga Iugoslávia, sobretudo após a entrada da Organização do 

Tratado do Atlântico Norte (OTAN) no conflito e posteriormente, com o estabelecimento 

de um governo provisório sob os auspícios da ONU.  

Para entender melhor a história do Kosovo, porém, faz-se necessário entender 

também um pouco da história da Sérvia
1434

, uma vez que, para os sérvios, Kosovo seria o 

ponto central da construção de sua nacionalidade, assim, discorreremos de forma breve 

sobre a formação desta região balcânica, procurando explorar a história kosovar em 

contraponto com a formação do Estado sérvio, mostrando como ocorreu, no território 

apontado, o encontro de dois grupos humanos distintos, os cristãos eslavos e as tropas 

                                                 
1428

 NOGUEIRA, Arthur Henrique Villanova. Kôssovo: província ou país? Brasília: Fundação Alexandre de 

Gusmão, 2015, p. 51. 
1429

  Os egípcios constituem uma minoria muçulmana de língua albanesa, assim como os ascális, cujas 

origens, embora haja discussão, remetem a grupos romani (MARUSHIAKOVA, Elena; POPOV, Vesselin. 

New ethnic identities in the Balkans: the case of the Egyptians. Facta Universitatis: Philosophy and 

Sociology, Vol.2, nº8, 2001, Niš, p.465-477, p. 466).  
1430

 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World factbook. Disponível em:  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kv.html.  Acesso em: 25 mar. 2019. 
1431

 NOGUEIRA, Arthur Henrique Villanova. Kôssovo: província ou país? Brasília: Fundação Alexandre de 

Gusmão, 2015, p.58. 
1432

 Метохија, em cirílico sérvio, advindo da palavra metochia, do grego μετόχια, propriedades monásticas. 
1433

 MALCOLM, Noel. Kosovo: a short history. New York: New York University Press, 2002, p. 3. 
1434

 Os nomes serão apresentados, mormente nas versões originais, salvo se a grafia em português for 

bastante comum. Caso as traduções dos nomes pareçam desnecessárias, adotar-se-á a versão latinizada, 

porém, será marcada, também, a tradução ao português.  
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otomanas que influenciariam fortemente a região, inclusive trazendo nova religião, o 

islamismo. 

 

1 Dos primeiros habitantes até  Kosovo Polje 

 

Os povos eslavos chegaram à região dos Bálcãs, território que, tal qual a Ucrânia, 

também é fronteiriço entre a Europa e a Ásia, no começo do século VI, inicialmente para 

ataques e pilhagem, porém, assentar-se-iam no território já no século seguinte.  

Esta migração, a chegada de um novo grupo humano à região, naturalmente causou 

conflitos com as populações já existentes, o que serviria para reajustar a composição étnica 

e linguística dos Bálcãs
1435

, sobretudo na porção sul da atual Sérvia e de seus vizinhos 

Kosovo e Albânia, levando os eslavos a enfrentar os Vlachs
1436

, povo cuja língua era 

derivada do latim, ancestrais dos atuais romenos, que acabaram sendo incorporados, em 

parte, pelos eslavos que futuramente formariam o que atualmente corresponde aos sérvios 

na região, e os ilírios e os dardânios
1437

, ancestrais dos atuais albaneses
1438

, que teriam se 

desenvolvido nos terrenos montanhosos dos atuais Montenegro, Kosovo e Albânia
1439

. 

Os albaneses seriam retratados pela primeira vez na história, com este nome, apenas 

em 1043, quando tropas albanesas lutaram ao lado dos gregos sob o comando de um 

general rebelde bizantino, todavia, os gregos antigos já se referiam a um povo balcânico, 

da região de Durrës, na costa Adriática albanesa atual, como albanoi
1440

. Estes três povos, 

ainda que haja discussão entre os historiadores, seriam os principais habitantes do que 

conhecemos como Kosovo nos tempos atuais
1441

. 

                                                 
1435

 Os Bálcãs, nome histórico e geográfico que designa a porção sudeste da Europa, compreendem diversos 

países, que podem variar, conforme o recorte escolhido. Para os fins do presente trabalho, será considerado 

como região balcânica a porção geográfica que compreende todos os países que faziam parte da antiga 

Iugoslávia, isto é, Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Kosovo, Macedônia do Norte e 

Montenegro, além da Albânia, da Grécia, da Bulgária e da Romênia, bem como da porção europeia da 

Turquia. 
1436

 Conforme eram designados pelos eslavos, embora se autodenominassem Arromenos, o que denota sua 

proximidade com os atuais romenos (MALCOLM, 2002, p. 25-26). 
1437

 NOGUEIRA, Arthur Henrique Villanova. Kôssovo: província ou país? Brasília: Fundação Alexandre de 

Gusmão, 2015, p.101. 
1438

 Embora haja discussão com relação a suas origens, se seriam os albaneses atuais descendentes do povo 

chamados de albanoi nos registros antigos (NOGUEIRA, 2015, p. 109). 
1439

 NOGUEIRA, op.cit. p. 110-112. 
1440

 MALCOLM, Noel. Kosovo: a short history. New York: New York University Press, 2002, p. 29. 
1441

 JUDAH, Tim. The Serbs: history, myth and the destruction of Yugoslavia. 3ª ed. New Haven and 

London: Yale University Press, 2009, p. 8-9. 
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Importante lembrar que estas incursões eslavas ocorreram já no ocaso do Império 

Romano
1442

, já cindido em duas porções, ocidental e oriental, sendo a região balcânica o 

centro do Império Romano do Oriente, ou Bizantino. Este influxo eslavo, aumentou o 

processo de diminuição do poderio bizantino, com fluxos de populações latinizadas rumo 

às áreas mais desenvolvidas e seguras do Império que, cada vez mais, fixavam-se na região 

próxima ao litoral. 

Embora esta expansão eslava tenha ocorrido de forma gradual, o domínio sérvio 

sobre Kosovo só ocorreria no século XII, a partir do assentamento em Raška
1443

 pois antes, 

o recém-formado Estado búlgaro, em expansão, senhoreava-se das terras bizantinas, bem 

como das terras conquistadas pelos sérvios em sua migração. 

Este movimento daria origem a conflitos entre estes búlgaros e os sérvios que, 

capitaneados por Vlastimir
1444

, venceram os primeiros, celebrando a paz em 870, um dos 

possíveis marcos históricos para a conversão dos sérvios ao cristianismo ortodoxo de 

Constantinopla, que constantemente enviava missionários para entrar em contato com esta 

população não-cristã
1445

, sendo sua conversão atribuída a Basílio I (811-886), imperador 

bizantino
1446

. 

Após a cristianização
1447

, no século XI surge o primeiro reino sérvio, de curta 

duração, que seria substituído, no século XII, pela dinastia Nemanjić
1448

, cujo fundador 

fora Stefan Nemanja
1449

, responsável pela expansão do reino aos atuais Estados da 

Macedônia do Norte, da Albânia e do Kosovo (inicialmente apenas sua porção oriental, 

mas já no começo do século XIII, todo o território
1450

), razão de atritos constantes com o 

Império Bizantino, o que o acabou forçando a diminuir suas possessões, mantendo os 

limites territoriais às margens do rio Mórava
1451

, perto da cidade de Niš
1452

.  

                                                 
1442

 O Império Romano alcançara esta região balcânica explorando os territórios ricos em minério de ferro e 

cobre (MALCOLM, 2002, p. 5). 
1443

 Ра ка, em cirílico sérvio, está situada na porção sul, fronteiriça com Kosovo e com Montenegro, da 

Sérvia. 
1444

 Властимир, em cirílico sérvio. 
1445

 JUDAH, Tim. The Serbs: history, myth and the destruction of Yugoslavia. 3ª ed. New Haven and 

London: Yale University Press, 2009, p. 9. 
1446

 NOGUEIRA, Arthur Henrique Villanova. Kôssovo: província ou país? Brasília: Fundação Alexandre de 

Gusmão, 2015, p. 115. 
1447

 É interessante notar que assim como na Ucrânia, nos Bálcãs, o alfabeto cirílico, criado por São Metódio e 

São Cirilo, fora disseminado na região por monges búlgaros seus discípulos (NOGUEIRA, 2015, p. 116). 
1448

 Немањићи, em cirílico sérvio. 
1449

 Стефан Немања, em cirílico sérvio, o nome Nemanja pode ser grafado como Nemânia também, 

optamos, porém, por usar a primeira grafia. Embora possa ser encontrado menção à personagem histórica 

como Estevão, optamos por manter o nome em sérvio. 
1450

 MALCOLM, Noel. Kosovo: a short history. New York: New York University Press, 2002, p. 44.  
1451

 Também chamado de Ју на Морава, Mórava do sul. Não confundir com o rio de mesmo nome que 

percorre os territórios de Áustria, Eslováquia e República Tcheca. 
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O reinado de Nemanja foi reconhecido pelo Papa Honório III (1116-1127), o que 

consistia, à época, um fenômeno similiar ao atual instituto de reconhecimento de Estado, 

ou mais reconhecimento como membro das Nações Unidas, tornando Stefan Nemanja em 

Stefan Prvovenčani
1453

, isto é, o primeiro coroado
1454

. 

Durante a dinastia Nemanjić há a estruturação do Estado sérvio, sobretudo após o 

Zakonopravilo
1455

, a primeira constituição da Sérvia, mesclando direito canônico e direito 

romano, obra desenvolvida por um dos sucessores de Estevão Nemanja, Rastko 

Nemanjić
1456

, que posteriormente viria a ser conhecido como São Sava
1457

, primeiro 

arcebispo da Igreja Autocéfala Sérvia, canonizado por ela. 

Interessante destacar que enquanto os sérvios se organizavam com um novo sistema 

legal, as regras essenciais para regulação da vida humana, relativas ao casamento, crimes, 

herança e demais atividades humanas, eram baseadas em regras tradicionais, sendo que um 

dos mais famosos e reconhecidos no Kosovo e na região de Malësi (norte da Albânia), 

codificado, fora o Kanun
1458

 de Lek Dukagjin, uma espécie de código tradicional que só 

surgiria no século XV mas se manteria vigente até o século XIX
1459

. 

Este documento além de regular a administração civil do reino, também permitira a 

implantação da Igreja Autocéfala no território
1460

, o que marcaria profundamente a 

identificação do povo sérvio com relação à Igreja Ortodoxa, inclusive posteriormente, 

durante os séculos de dominação turco-otomana na região, os clérigos passariam a ser os 

responsáveis pela manutenção e pela preservação da memória do Estado sérvio e de sua 

dinastia fundadora, nas diversas igrejas construídas pelos membros dos Nemanjić. Destaca-

se o principal monastério, coração da fé sérvia, construído em Studenica
1461

, junto à 

fronteira com o atual Kosovo
1462

, próximo da primeira sede da Igreja Autocéfala, Žiča
1463

, 

                                                                                                                                                    
1452

 NOGUEIRA, Arthur Henrique Villanova. Kôssovo: província ou país? Brasília: Fundação Alexandre de 

Gusmão, 2015, p.118-119. 
1453

 Првовенчани, em cirílico sérvio. 
1454

 JUDAH, Tim. The Serbs: history, myth and the destruction of Yugoslavia. 3ª ed. New Haven and 

London: Yale University Press, 2009, p. 20. 
1455

  аконоправило, em cirílico sérvio. Uma vez que era baseado no conhecimento jurídico bizantino, este 

código também foi conhecido como Nomocanon (Νομοκανών, em grego) de São Sava.  
1456

 Растко Немањић, em cirílico sérvio. 
1457

 Свети Сава, em cirílico sérvio. 
1458

 No sentido de cânone. 
1459

 MALCOLM, Noel. Kosovo: a short history. New York: New York University Press, 2002, p. 17. 
1460

 NOGUEIRA, op.cit. p. 119. 
1461

 Студеница, em cirílico sérvio. 
1462

 JUDAH, op.cit. p. 18. 
1463

 Жича, em cirílico sérvio. 
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que viria a ser atacada e queimada por incursões tártaras
1464

, o que fez o patriarcado sérvio 

transferir a sede para Peć
1465

, no atual Kosovo, no século XIII
1466

. 

Durante o século XIII e XIV, a dinastia Nemanjić expandiu seus territórios, 

ocupando áreas que atualmente pertencem a quase totalidade dos países pertencentes aos 

Bálcãs
1467

, aproveitando-se dos conflitos internos que surgiam no Império Bizantino. 

Neste período, destaca-se a figura de Dušan (1331-1355)
1468

, que tomaria o poder 

de seu pai Stefan Uroš III (1322-1331)
1469

, e que forjaria uma aliança
1470

 com uma das 

famílias nobres bizantinas, os Cantacuzenus
1471

, que disputavam o trono de 

Constantinopla, usando-se de alianças matrimoniais entre esta família e os turco-otomanos. 

Outro fator importante foi o interesse de Dušan na expansão de território rumo ao trono 

bizantino, o que iniciaria novo conflito na região, opondo os territórios dos Nemanjić aos 

turcos
1472

. 

Ainda durante este conflito, Dušan coroa-se Imperador dos Sérvios e dos Gregos, 

em Skopje
1473

, atual Macedônia do Norte, em 1346. Posteriormente, este título seria 

transformado em Imperador dos Sérvios, dos Gregos, dos Búlgaros e dos Albaneses, 

formando a entidade política, ainda que por um período curto, mais forte dos Bálcãs, à 

época
1474

. 

Para tanto, como apenas um Patriarca da Igreja Ortodoxa seria capaz de coroar um 

Imperador e os sérvios estavam em guerra com os bizantinos, Dušan elevou o arcebispo 

Joanikije II
1475

 ao título de Patriarca da Igreja Ortodoxa Sérvia, cuja sede ficava em 

                                                 
1464

 Malcolm considera possível que se as expedições tártaras, auxiliadas pelos cumanos (povo nômade de 

origem turca) tivessem se dirigido para outras rotas, Kosovo nunca tivesse adquirido o significado que tem 

atualmente para os sérvios (MALCOLM, 2002, p. 50). 
1465

 Пећ, em cirílico sérvio, ou Pejë em albanês. 
1466

 MALCOLM, Noel. Kosovo: a short history. New York: New York University Press, 2002,  p. 46. 
1467

 Expandindo-se pelos atuais Estados de Montenegro, Albânia, Kosovo, Sérvia, Macedônia do Norte, 

Grécia e, em menor porcentagem, Croácia, Bósnia e Hezergovina, Bulgária e Romênia (JUDAH, 2009, p. 

24). 
1468

 Estevão Uroš IV, alcunhado Dušan, Стефан Уро  IV,  у ан, em cirílico sérvio. O sobrenome Uroš, 

por vezes é grafado como Uresis, todavia, adotaremos Uroš no presente trabalho. 
1469

 Стефан Уро  III, em cirílico sérvio. 
1470

 Esta aliança não seria duradoura. 
1471

 Καντακουζηνός, ou Καντακουζηνοί no plural, em grego. 
1472

 JUDAH, Tim. The Serbs: history, myth and the destruction of Yugoslavia. 3ª ed. New Haven and 

London: Yale University Press, 2009, p. 23-24. 
1473

 Também grafado como Escópia em português. 
1474

 NOGUEIRA, Arthur Henrique Villanova. Kôssovo: província ou país? Brasília: Fundação Alexandre de 

Gusmão, 2015, p. 121. 
1475

 Јоаникије II, em cirílico sérvio. 
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Peć
1476

, atual Kosovo, para assim poder ser coroado, o que criou um cisma entre a Igreja 

Sérvia e a de Constantinopla
1477

. 

Com a morte de  Dušan, seu filho Stefan Uroš V
1478

 assume o poder em um 

momento conturbado para a história do Império, enfrentando ameaças dos diversos Estados 

vizinhos com relação às expansões territoriais, como os húngaros, os búlgaros e até mesmo 

entre potentados locais sérvios. Ainda assim, alguns senhores de terras como os irmãos 

Vukašin Mrnjavčević
1479

 e Uglješa Mrnjavčević
1480

 mantiveram seus poderes sob as ordens 

do Imperador, Vukašin chegando até a ser coroado rei sob soberania nominal do Império. 

Além dos conflitos entre os vizinhos eslavos, o avanço turco na península 

balcânica, também continuou e, em 1371, tropas sérvias e tropas turcas encontraram-se na 

Batalha do rio Maritsa
1481

, resultando em vitória turca e a perda de territórios na atual 

Bulgária, Macedônia do Norte e porção sul da Sérvia, além da morte dos irmãos 

Mrnjavčević. 

Posteriormente, com a morte do Imperador Uroš V, sem descendentes, a sucessão 

dinástica passaria ao filho de Vukašin, que entraria para a história com o nome de Príncipe 

Marko Mrnjavčević
1482

(1371-1395) passando a ser vassalo do Império Otomano, até 

mesmo servindo no exército do Sultão Murad I (1360-1389) e tendo seu território dividido 

entre diversos senhores feudais, como Vuk Branković
1483

, que se tornaria senhor da região 

de Raška, porção centro-norte de Kosovo
1484

 e porção norte da Macedônia do Norte, ou um 

dos principais heróis sérvios, Lazar Hrebeljanović
1485

, cujos territórios se estendiam da 

Sérvia central a partes do atual Kosovo
1486

. Este desmembramento, embora fosse 

acentuado durante o reinado de Marko, teria iniciado ainda no reinado de Uroš V, 

formando uma espécie de confederação de principados sérvios
1487

. 
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 Пећ, em cirílico sérvio. 
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 JUDAH, Tim. The Serbs: history, myth and the destruction of Yugoslavia. 3ª ed. New Haven and 

London: Yale University Press, 2009, p. 25. 
1478

 Стефан Уро  V, em cirílico sérvio. 
1479

 Вука ин Мрњавчевић, em cirílico sérvio. 
1480

 Угље а Мрњавчевић, em cirílico sérvio. 
1481

 Маричка, em cirílico sérvio, um dos rios que percorrem os Bálcãs. 
1482

 Марко Мрњавчевић, em cirílico sérvio. 
1483

 Вук Бранковић, em cirílico sérvio. 
1484

 MALCOLM, Noel. Kosovo: a short history. New York: New York University Press, 2002, p. 49. 
1485

 Лазар Хребељановић, em cirílico sérvio. 
1486

 JUDAH, op.cit. p.26-27. 
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 NOGUEIRA, Arthur Henrique Villanova. Kôssovo: província ou país? Brasília: Fundação Alexandre de 

Gusmão, 2015, p. 123. 
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Dos senhores feudais, príncipe Lazar foi o mais hábil em organizar alianças com 

outras potências feudais, via parentesco, com arranjos matrimoniais entre as famílias, e 

com a Igreja Sérvia, que procurou se reaproximar da Igreja Bizantina. 

Ao mesmo tempo em que Lazar considerava-se príncipe, outro senhor feudal, este 

da família Nemanjić, coroava-se rei dos sérvios e da Bósnia, Stefan Tvrtko
1488

, sem 

provocar conflito com Lazar, mantendo a aliança entre os dois e entre seus territórios que 

recebiam influxos populacionais, de origem sérvia, fugidos das regiões ocupadas pelos 

turcos e da possível conscrição em seu exército para lutar contra seu próprio povo
1489

. 

Na década de 1380, a expansão turca pela Europa, que se iniciara em 1354, com a 

tomada de Galípoli
1490

, aumenta em direção às terras ocupadas pelos sérvios, uma vez que 

inicialmente procurou-se manter e organizar a ocupação das novas terras turcas na Bulgária 

e na Macedônia do Norte. 

Em 1386, o exército do sultão Murad I iniciou sua campanha do Kosovo, atacando 

territórios de Lazar e sitiando a cidade de Niš, porém, acabou sendo derrotado, o que os 

faria reagrupar e fortificar suas forças de ataque, desta vez lideradas pelo próprio sultão, 

que, para garantir suas possessões balcânicas avançou pelo Kosovo em 1389
1491

, onde 

enfrentaria os exércitos liderados por Lazar e Branković, ao passo que Tvertko apenas 

enviava tropas, não participando diretamente do combate. 

Esta batalha, que permeia o imaginário sérvio, cercada de lendas e folclore, teve 

participação de diversos povos habitantes da região, como por exemplo os albaneses, que 

serviram em grande número nas hostes sérvias
1492

. De Kosovo Polje
1493

, campo dos melros, 

em sérvio, local onde ocorreu a derradeira batalha
1494

, próximo à Pristina, não se podem 

extrair fatos com exatidão, todavia, o que se pode afirmar certamente é que tanto o príncipe 

Lazar, quanto o sultão Murad I foram mortos
1495

. 
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 Стефан Твртко, em cirílico sérvio. 
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 JUDAH, Tim. The Serbs: history, myth and the destruction of Yugoslavia. 3ª ed. New Haven and 

London: Yale University Press, 2009, p. 28. 
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 MALCOLM, Noel. Kosovo: a short history. New York: New York University Press, 2002, p. 60-61. 
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 NOGUEIRA, op.cit. p. 130. 
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 Косово Поље, em cirílico sérvio. 
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 NOGUEIRA, op.cit. p. 47. 
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 Miloš Obilić (Мило  Обилић, em cirílico sérvio) é considerado o assassino de Murad I. Conta a lenda 

que fingindo trair o Príncipe Lazar, Miloš aproximou-se da tenda do sultão e o apunhalou (NOGUEIRA, 

2015, p.129), ainda que haja uma discussão acerca do correto sobrenome do herói. Afirma-se que a grafia 

original seria Kobilić (Кобилић), só assumindo a forma Obilić no século XVIII (MALCOLM, 2002, p. 72-

73). 
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Esta batalha, apesar de ser considerada uma derrota para os sérvios, que 

continuariam a ver seus territórios enfraquecerem e esfacelarem, oferecera perda tão 

grande aos turcos que se viram forçados a recuar para sua, então, nova capital (Edirne
1496

, 

antiga Adrianópolis), evitando conquistas maiores nos subsequentes períodos, ainda que, 

prolongando a guerra contra os sérvios e sua consequente submissão ao poderio turco, 

pelas seguintes décadas
1497

. 

 

2 Sob o domínio turco-otomano 

 

A batalha de Kosovo forjaria a identidade sérvia por gerações. Esta batalha, 

ocorrida no dia de São Vito
1498

, representaria no imaginário deste povo a tentativa de 

dominação por um grupo estrangeiro, de fé alheia à fé de seu povo e que, embora 

derrotando os sérvios na luta, não conseguiriam conquistá-los e dominá-los, ainda que a 

história narre os fatos de forma menos poética. 

Os turcos não ocuparam de forma direta o território
1499

, mas por meio dos próprios 

povos conquistados, estabelecendo um título de vassalagem ao Império Otomano
1500

, 

formando inicialmente o Despotado Sérvio. Embora, ainda no final do século XIV
1501

, a 

lealdade deste território tenha-se visto fracionada entre o poderio do invasor muçulmano e 

dos húngaros, mesmo com Branković e o filho-herdeiro de Lazar, tendo se convertido em 

vassalos do sultão Bayezid
1502

. 

É interessante destacar que a tentativa de expansão dos húngaros que alcançaria até 

o território do atual Kosovo, posteriormente com auxílio dos poloneses, seria barrada pelas 

tropas otomanas, o que viria a ser um encontro e enfrentamento entre sérvios, componentes 

dos exércitos dos dois lados. 

Esta invasão húngara dos territórios recém conquistados otomanos nos Bálcãs, 

embora tenha sido encerrada na primeira metade do século XV, permitiu o levante, 

conhecido na história albanesa como revolta de Skanderberg, do nobre albanês Gjergj 
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 Istambul só passaria a ser capital após sua tomada pelos turcos e o fim do Império Bizantino, em 1453. 
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 JUDAH, Tim. The Serbs: history, myth and the destruction of Yugoslavia. 3. ed. New Haven and 

London: Yale University Press, 2009,  p.31. 
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 Embora a formalização do dia 15 de Junho como dia de São Vito, Vidovdan (Видовдан) em sérvio, só 

tenha ocorrido no século XIX, transformando a data em uma celebração nacional e religiosa (MALCOLM, 

2002, p. 78). 
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Anatólia para garantir a sucessão do Império (MALCOLM, 2002, p.76). 
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 JUDAH, op.cit. p. 33. 
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Kastriot, cuja família era originária da porção ocidental do Kosovo, afastando o domínio 

otomano de seu território. Skanderberg teria elaborado uma aliança com o líder dos 

húngaros, porém, não levaria suas tropas a tempo de reforçar o esforço dos militares 

cristãos contra os otomanos muçulmanos, na segunda batalha de Kosovo, 1448, que seria 

palco de uma decisiva vitória otomana, o que marcaria o futuro da administração turca nos 

Bálcãs
1503

. 

 Assim, já na primeira metade do século XV, os turcos finalmente dominariam 

Kosovo e, após o cerco de Belgrado, em 1456, o Despotado Sérvio ruiria, extinguindo, 

assim o Estado medieval da Sérvia
1504

, passando a ser dividido, o território ocupado e 

conquistado, em sanjak
1505

, divisões administrativas do Império
1506

, dentro de 

pashaliks
1507

. Outro fator trazido com a ocupação foi a retirada de crianças das famílias 

sérvias, e de outros grupos dominados, que passariam a ser treinadas como tropas de elite 

do exército, os janízaros
1508

. Este  desmembramento e percepção de unidade apenas como 

noção geográfica, só seria revertida no século XIX
1509

.   

Por outro lado, importa destacar que administrativamente o Kosovo também fora 

dividido em sanjak fazendo parte de  diferentes eyalet
1510

, ficando a porção norte, por 

exemplo, a cargo do eyalet de Buda (atual Budapeste). 

A maior parte do território, no entando, seria dividida em três, quais sejam, 

Vuçitërn
1511

 compondo boa parte da porção oriental kosovar, Prizren
1512

, composto pela 

cidade do mesmo nome chegando até a porção sul da Sérvia atual (com Novi Pazar
1513

) e 

Shkodra, alcançando o Mar Adriático, passando pelo norte albanês e incluindo a região de 

Peć
1514

. 
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York: Penguin Books, 2012, p. 4.  
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Paulatinamente, com a dispersão dos sérvios pelas sanjak do novo território 

ocupado pelos turcos, a região kosovar viu seu contingente eslavo diminuir, sendo 

preenchido por albaneses que começaram a ocupar esta porção territorial. 

Ao mesmo tempo, tanto sérvios quanto albaneses passaram a ser convertidos ao 

Islã, o que facilitaria sua ascensão nas carreiras administrativas do Império Otomano, além 

de outros fatores como a diferença nas taxas e impostos
1515

, uma vez que aos não-

muçulmanos era cobrado um tributo chamado cizye, somados a outras tarifas, como o 

haraç, referente ao uso da terra
1516

, além de diferenciações menores que causavam 

desconforto a populações não-islâmicas, como, por exemplo, ser franqueado apenas aos 

muçulmanos o uso de roupas coloridas ou o uso de montarias como cavalos e 

dromedários
1517

.  

Outro ponto de destaque, especialmente no Kosovo, com a conquista e posterior 

administração otomana, houve um florescimento cultural na região, embora diretamente 

relacionado com a religião muçulmana, com a construção de mesquitas e de madraças
1518

 o 

que possibilitou a entrada desta região no mundo cultural e literário otomano
1519

, 

acompanhada do aumento da população no geral, sobretudo da população muçulmana, nas 

cidades, ainda no século XVI, proveniente, em sua maior parte, de regiões norte e central 

da atual Albânia, bem como de porções da Bósnia
1520

. 

Este fenômeno continuaria a ocorrer ao longo do século XVII com novas levas de 

migrantes, somados ao desaparecimento no número de cristãos, sendo considerado como 

causa primeva a ausência de padres católicos na região
1521

, uma das razões que fez a Cúria 

Romana criar a Congregatio de Propaganda Fide
1522

, órgão responsável por apoiar o 
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“criptocatolicismo” (MALCOLM, 2002, p. 108; 131-132). 
1516

 MALCOLM, Noel. Kosovo: a short history. New York: New York University Press, 2002, p. 107-108. 
1517

 GLENNY, Misha. The Balkans: nationalism, war and the great powers 1804-2011. Updated ed. New 

York: Penguin Books, 2012, p. 9.  
1518

 Escolas de religião muçulmana, casa de estudos islâmicos. 
1519

 MALCOLM, op.cit. p. 105-106. 
1520

 Ibid. p. 112. 
1521

 Diferentemente dos eslavos, que eram ortodoxos, os albaneses, em grande medida professavam a fé 

católica, sofrendo com a escassez do trabalho de padres nos territórios conquistados pelos otomanos na 

Europa. 
1522

 Congregação para a Propagação da Fé, em português. Esta congregação existe até os dias atuais, tendo 

passado a se nomear Congregação para a Evangelização dos Povos (Congregatio pro Gentium 

Evangelizatione). 



343 

 

catolicismo em regiões nas quais católicos encontravam-se sob jugo de soberanias não-

católicas
1523

.    

Ao longo dos séculos XVII e XVIII os eslavos da região e também os albaneses 

que se conservavam cristãos envolveram-se nas disputas entre duas potências em choque, a 

Otomana e a monarquia Habsburgo, apoiando estes últimos e sendo derrotados, tanto em 

1690, quanto em 1739, surgindo novo êxodo de sérvios das regiões mais ao sul da antiga 

Sérvia, que acabaram sendo realocados na porção húngara do território Habsburgo
1524

, ou 

na fronteira militar, que corresponderia a atual Croácia
1525

.  

Com a criação deste vácuo populacional, o território foi ocupado por albaneses 

muçulmanos que passariam a habitar o Kosovo
1526

 desta vez como grupo majoritário, 

diferentemente do que ocorrera no período medieval
1527

 somado ao programa, desta vez de 

forma oficial, de islamização das populações ocupadas
1528

, uma forma de pacificar a 

região, aumentando os impostos devidos pela população católica
1529

. 

Os conflitos entre as duas potências, porém, permitiram ressurgir a ideia de reino 

dos sérvios dentro da pashalik ocupada pelos Habsburgo. Posteriormente, durante a guerra 

de 1788-1791, austríacos organizariam unidades sérvias para lutar ao lado de suas tropas 

contra os otomanos, sem grandes êxitos, sendo encerrado o conflito pelo Tratado de 

Sistova, devido aos acontecimentos da Revolução Francesa que ameaçavam o território 

Habsburgo de ser invadido. Essa experiência sérvia em participar de exércitos organizados, 

embora de curta duração, seria o primeiro momento em que este povo, desde sua 

submissão, enfrentaria os otomanos de forma organizada, o que renderia frutos futuros. 

A reconquista da pashalik pelos otomanos aumentou o fluxo de populações sérvias 

para outras regiões do império, bem como alterou a percepção dos sérvios com relação às 

populações não-cristãs, muçulmanas, chamadas indiscriminadamente de turcos, embora 

apenas uma pequena parcela fosse realmente composta de otomanos étnicos, sendo os 
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344 

 

demais membros das comunidades muçulmanas da Bósnia, albaneses e demais 

maometanos do Império
1530

. 

Esta retomada da administração do território, pelos turcos, trouxe reimposição de 

impostos e novos conflitos entre os habitantes sérvios e seus governantes, sobretudo 

representados na figura dos janízaros. Na reorganização do poder no território, estas tropas, 

em 1804, iniciaram um processo de execução de líderes locais sérvios, o que originou um 

levante em armas contra a administração otomana, com participação de sérvios do Kosovo 

e também de albaneses
1531

. 

Djordje Petrović
1532

, alcunhado de Karadjordje
1533

, foi o homem responsável por 

liderar o levante sérvio contra os turcos. Karadjordje, cuja experiência na guerra de 1788-

1791, ao lado dos Habsburgos
1534

, conseguiu libertar quase a totalidade da pashalik,  

baseando sua capacidade de liderança e coesão nos símbolos históricos da Sérvia 

Medieval
1535

, recebendo inclusive auxílio dos muçulmanos comuns, habitantes do 

território, contra as tropas otomanas, estendendo a guerra contra o Império Otomano até 

1806, quando o Império Russo, também em guerra contra os turcos, enviou um pequeno 

contingente militar aos Bálcãs, para ajudar no esforço bélico
1536

. 

Ao mesmo tempo em que a guerra contra os turcos ocorria, Napoleão estabelecia as 

diretrizes da campanha europeia, que pressionaria o Império Russo a se preparar para 

futuros combates com os franceses, retirando suas tropas dos Bálcãs, em 1812, encerrando 

a guerra com o Tratado de Bucareste, que estipulava o retorno do domínio otomano sobre o 

território sérvio. Este acordo foi rejeitado pelos sérvios que, posteriormente seriam 

derrotados por tropas otomanas revigoradas pela paz com os russos. Isto fortaleceu o 

movimento de migração dos sérvios para os territórios dominados pelos Habsburgo
1537

, ao 

norte, fugindo da reconquista turca levada a cabo por três de seus exércitos. Entre a 

população que se deslocava, encontrava-se seu líder, Karadjordje
1538

, o que encerra o 

levante sérvio, em 1813. 
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Poucos anos depois, em 1815, os sérvios voltariam a se rebelar contra as forças de 

ocupação otomanas, desta vez liderados por Miloš Obrenović
1539

, de uma família rival à de 

Karadjordje, aproveitando-se de um momento de enfraquecimento das guarnições turcas 

no território, uma vez que o então sultão, Mamude II (1808-1839), acreditara que a região 

já se encontrava apaziguada, sem necessidade de reforços militares. 

Mesmo assim, enfraquecido, o contingente otomano conseguiu reconquistar o 

território, porém, desta vez os revoltosos lograram persuadir o sultão a garantir 

autoadministração da região em questão, o que foi permitido, em 1815, sendo formado um 

pequeno Estado sérvio entre as possessões otomanas, mantendo-se guarnições imperiais 

neste território que, gradativamente, ganharia mais autonomia
1540

. 

Obrenović fora mais habilidoso do que o líder da revolta anterior, conseguindo 

barganhar com a Sublime Porta, que passaria a reconhecer apenas sua família como 

legítima dominante no território, em troca da lealdade com os turcos, sendo considerada 

qualquer tentativa de disputa de poder, como uma agressão ao Sultão. Esta manobra 

política foi habilidosa ao ponto de se consagrar com a morte de Karadjordje que retornara 

ao território, em 1817, e o envio de sua cabeça ao sultão Mamude II, como forma de 

demonstração de obediência ao Império
1541

. 

Com o contínuo crescimento econômico da família Obrenović veio também o 

reconhecimento, por parte dos otomanos do direito hereditário ao título de príncipe sobre o 

território sérvio, em 1830. Pouco antes, já com Napoleão contido, após sua derradeira 

derrota em 1815, os russos, envolvidos com a guerra grega de independência, sobretudo na 

batalha de Navarino, em 1827
1542

, viram-se novamente em conflito com os turcos na 

guerra que duraria, em paralelo com a guerra grega, de 1828 a 1829. 

Este conflito só seria finalizado pelo Tratado de Adrianópolis, constando em um de 

seus termos a garantia da autonomia da Sérvia dentro do Império Otomano, o que acabaria 

por referendar a influência russa nos Bálcãs, levando a estreitas relações entre os dois 

povos eslavos, tendo Obrenović enviado homens para receberem treinamento militar no 

Império Russo
1543

. 
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Um Império Otomano enfraquecido pelas rachaduras internas de suas províncias, 

com revoltas em seus territórios europeus
1544

, permitiu que Belgrado começasse a 

florescer, passando cada vez menos a ser um território islamizado, turco, tornando-se uma 

capital eslava. Em 1837 é aberta a primeira livraria da Sérvia, o que permite a publicação 

de jornais em sérvio dentro dos limites do Império Otomano, uma vez que até então, o 

principal jornal sérvio, Srpske Novine
1545

 era publicado em Viena, nos domínios 

Habsburgos
1546

. 

Esta mudança garante que a intelligentsia sérvia comece a despontar, trazendo 

alterações no quadro geral do país em gestação para as décadas seguintes. 

Estas mudanças, com a autonomia gradativamente garantida aos sérvios dentro do 

Império Otomano, permitem um terreno fértil para o surgimento do primeiro ideólogo do 

nacionalismo sérvio, que participou ativamente das transformações sofridas no território, 

como ministro do interior
1547

, Ilija Garašanin
1548

. 

Autor do projeto político sérvio Načertanije 
1549

, em que se baseariam as futuras 

políticas de Estado dos sérvios, considerando, dentre alguns pontos, a expansão e união dos 

territórios sérvios, baseando-se em critérios linguísticos e culturais. Garašanin entendia que 

todo eslavo do sul fazia parte do povo sérvio
1550

, buscando juntar territórios dos atuais 

Estados da Bósnia, porção norte da Albânia, Montenegro e Sérvia
1551

, possibilitando uma 

saída litorânea para o Estado em formação, ideias que nortearam a política sérvia até a 
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formação do Reino da Iugoslávia, em 1918
1552

 e fomentou, ao longo da segunda metade do 

século XIX, uma rivalidade cada vez maior contra o Império Habsburgo, seja com relação 

à Bósnia, seja com relação à dominação húngara da Voivodina, regiões com grande 

concentração de população  ortodoxa
1553

 sérvia
1554

. 

Este projeto nacional sérvio também teve como palco o Kosovo otomano. Em 

1866, dois professores escolares foram enviados a Prizren, além de um comitê de 

propaganda pro-sérvia
1555

 para fortalecer os laços culturais da população sérvia deste 

território com o Estado sérvio
1556

. Durante o mesmo período, o Império Otomano procurou 

estabelecer reformas
1557

, com escolas tanto na região sérvia, quanto na região de população 

turca, ainda que instrução no idioma albanês continuasse a ser proibido, por exemplo
1558

. 

Kosovo passou a compor um vilayet
1559

, de Prizren, que abrigava também 

territórios macedônicos, sérvios e da atual Albânia, passando as autoridades otomanas 

considerar, até mesmo, em unificar todo o território albanês com o Kosovo, somado a 

quase totalidade da Macedônia e parte da Bulgária, como forma de enfraquecer o 

nacionalismo eslavo da região, uma vez que neste vilayet recém-formado, embora com 

grande população ortodoxa eslava, o componente albanês muçulmano fazia-se bastante 

marcante, fato que seria dominante, caso houvesse a unificação dos territórios
1560

. 

Com a criação de um Estado Sérvio independente, a interpretação de que o Império 

Otomano estava enfraquecido, a necessidade de libertar a população sérvia da Bósnia, do 

sanjak de Novi Pazar
1561

, da Herzegovina
1562

 e, em 1876, após levantes de de população 
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ortodoxa neste território
1563

 e, imbuídos deste ideal nacionalista que germinara na primeira 

metade do século XIX, os sérvios, somados aos montenegrinos, iniciaram uma guerra 

contra o Império Otomano em defesa do que consideravam serem membros de seu povo 

ainda em território dominado
1564

, iniciando com um ataque na sanjak de Novi Pazar, que 

dividia a Sérvia de Montenegro, e rumando para o Kosovo ao sul
1565

 

Embora contando com apoio de um pequeno contingente de russos pan-eslavistas, 

organizado pelo general Mikhail Chernayev
1566

, a guerra contra os otomanos baseava-se na 

utilização de camponeses como soldados, somados a oficiais mal treinados, o que era 

pouco efetivo
1567

. 

Até 1877, a Sérvia sofreu grande número de baixas, só mudando sua sorte quando o 

Império Russo, em abril, declarou guerra ao Império Otomano
1568

, reiniciando o conflito 

entre sérvios e turcos, no quadro maior da Questão Oriental, relativa às possessões 

europeias turcas, ou melhor, aos Bálcãs sob domínio muçulmano.  

O conflito seria encerrado pelo Tratado de Santo Estevão, em 1878, criando um 

Estado “satélite” russo, a grande Bulgária
1569

, incorporando grandes porções da atual 

Macedônia do Norte, todavia, este tratado foi rejeitado
1570

 pelas demais potências 

europeias
1571

, que reunidas mais tarde, no mesmo ano, organizaram o Congresso de Berlim 

que, sem a participação efetiva de representantes dos Estados balcânicos, alterou o cenário 

                                                 
1563

 Embora o interesse por juntar partes tanto da Bósnia quanto da Hezergovina já fosse conhecido tanto do 

projeto sérvio, quanto do projeto croata, pelo menos desde o final da primeira metade do século XIX 

(GLENNY, 2012, p.56-57). 
1564

 Este levante resultou em uma quantidade grande de refugiados cristãos deslocando-se para os territórios 

sérvios e montenegrinos. A Rússia, já livre das amarras legais, fruto da derrota na Guerra da Crimeia, pode 

voltar sua política para os Bálcãs, tanto com relação à guerra contra os turcos, quanto com relação à ajuda 

humanitária, doando dinheiro a essa população refugiada. Um caso interessante de destaque é a 

composição da Marche slave de Tchaikovsky, baseada em músicas folclóricas sérvias, com o objetivo de 

arrecadar dinheiro à causa dos refugiados do levante de eslavos nos Bálcãs (GLENNY, 2012, p. 125). 
1565

 MALCOLM, Noel. Kosovo: a short history. New York: New York University Press, 2002, p. 200. 
1566

 Михаил Черняев, em cirílico russo. 
1567

 GLENNY, Misha. The Balkans: nationalism, war and the great powers 1804-2011. Updated ed. New 

York: Penguin Books, 2012, p. 131. 
1568

 Porém antes mesmo, ainda no mês de fevereiro, pressionaria os turcos para manter o status quo ante, 

garantindo assim a existência da Sérvia como entidade independente (GLENNY, 2012, p. 132). 
1569

 Outra política de expansão territorial e formação de Estados grandes, tão comum na região balcânica, 

conforme já salientado. 
1570

 Todavia, um dos acontecimentos importantes ligados ao Tratado de Santo Estevão fora a criação pelos 

albaneses da Liga de Prizren, formado para protestar contra as anexações pretendidas por meio daquele 

documento, leal ao sultão, embora com forte sentimento a um grupo específico, nacional, os albaneses 

(MALCOLM, 2002, p. 220-222). 
1571

 São consideradas potências europeias, neste momento, Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Império 

Austro-Húngaro, Império Otomano, ainda que decadente, e Império Russo.   
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regional, não permitindo a criação de uma Grande Bulgária, passando territórios à Sérvia e 

ao Montenegro
1572

. 

Com essa alteração, finalmente os sérvios e os montenegrinos seriam reconhecidos 

como Estados independentes e, o ponto mais importante para a futura história da região e 

do continente europeu, realizar-se-ia a transferência da administração dos territórios da 

Bósnia e da Hezergovina
1573

 e também do sanjak de Novi Pazar para o Império 

Habsburgo
1574

. 

Este acontecimento somado à crescente influência econômica de Viena sobre 

Belgrado, com acordos de navegação no rio Danúbio, garantia de nação mais favorecida 

em acordos comerciais, seria criado terreno para a semente de conflito entre austríacos e 

sérvios, que viria a ser o estopim da Primeira Guerra Mundial
1575

.  

No Congresso de Berlim também foi levada às Potências Europeias a questão 

albanesa. A Liga de Prizren
1576

, formada com relação às ameaças de partilha do território 

habitado por albaneses entre os novos Estados balcânicos, teve representantes presentes no 

Congresso e, embora seus pleitos tenham sido ignorados
1577

, alcançou diversos benefícios 

dentro do Império Otomano, conseguindo até mesmo transformar-se na entidade 

administradora de facto do território do Kosovo, já em 1880
1578

. 

Porém, com o ganho cada vez maior de proeminência nos territórios de maioria 

albanesa, passou a disputar politicamente com o poderio do sultão, passando a Liga a ser 

banida no Império Otomano, ainda no final do século XIX e seus membros serem 

executados, já na virada do século
1579

. 

Esta mudança deterioraria as relações entre o Império e os albaneses no geral, que 

perderiam sua autonomia e seus direitos de uso e ensino do idioma, conquistados 

                                                 
1572

 Inclusive territórios que pertenciam à Albânia, como Ulcinj (Улцињ, em cirílico montenegrino ou Ulqin, 

em albanês), cidade portuária ao sul do atual território de Montenegro (GLENNY, 2012, p. 153). 
1573

 Tanto o exército quanto o imperador Francisco José eram partidários da anexação ou, pelo menos da 

ocupação deste território pelo Império Habsburgo. Conde Andrássy, representante austro-húngaro no 

Congresso de Berlim, conseguiu o apoio do Reino Unido, facilitando a transferência de administração da 

Bósnia e Hezergovina aos Habsburgos, como forma de estabilização regional, ainda que formalmente o 

sultão continuasse como suserano destes territórios e de Novi Pazar (GLENNY, 2012, p. 139; 147). 
1574

 GLENNY, Misha. The Balkans: nationalism, war and the great powers 1804-2011. Updated ed. New 

York: Penguin Books, 2012, p. 133. 
1575

 Ibid. p. 149-150. 
1576

 Na Liga de Prizren havia duas correntes de pensamento, uma a favor da independência imediata e a outra 

a favor da autonomia dentro do Império. A segunda proposição foi vitoriosa e dominante no movimento 

(KOLA, 2003, p. 9). 
1577

 NOGUEIRA, Arthur Henrique Villanova. Kôssovo: província ou país? Brasília: Fundação Alexandre de 

Gusmão, 2015, p. 142. 
1578

 MALCOLM, Noel. Kosovo: a short history. New York: New York University Press, 2002, p. 226. 
1579

 NOGUEIRA, op.cit. p. 143. 
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brevemente, além de verem seus territórios usados como local de aquartelamento de 

grande porção das forças militares otomanas
1580

. 

 Mesmo com algumas manifestações contrárias, como prova a Liga de Prizren, 

houve mudanças territoriais profundas no território balcânico. Estas alterações acarretaram 

em grandes trocas populacionais na região com diminuição de população muçulmana na 

Bósnia ou de albaneses além de muçulmanos evadindo-se da Sérvia
1581

. 

Isto ocorreu apesar dos esforços diplomáticos do Congresso de Berlim, onde foi 

triunfante o projeto de inclusão à constituição tanto da Sérvia como de Montenegro de 

cláusula que estabelecesse a liberdade religiosa, uma forma de proteger as populações 

muçulmanas
1582

. 

Ao Império Otomano, mudanças também foram impostas pelas Grandes Potências 

Europeias, porém, a condição geral no Kosovo não foi melhorada. Administrativamente, a 

região passou a fazer parte de um novo vilayet, remodelado nas bases do anterior, porém 

com a capital na cidade de Skopje, somado à parte da antiga sanjak de Novi Pazar, 

ocupada por tropas austríacas. 

Este período viu uma deterioração nas relações entre cristãos e muçulmanos, devido 

ao grande influxo de população islâmica que se refugiou no território
1583

, vindo das 

porções entregues aos novos Estados balcânicos redesenhados em Berlim
1584

. 

Ainda que o Congresso de Berlim tenha redesenhado o mapa balcânico, em uma 

tentativa de estabelecer a paz entre os projetos de Estado diferentes, em 1885, o 

autoproclamado rei
1585

 Milan I (1882-1889)
1586

 tentou organizar uma expedição militar, 

                                                 
1580

 GLENNY, Misha. The Balkans: nationalism, war and the great powers 1804-2011. Updated ed. New 

York: Penguin Books, 2012, 227. 
1581

 JUDAH, Tim. The Serbs: history, myth and the destruction of Yugoslavia. 3. ed. New Haven and 

London: Yale University Press, 2009, p. 67. 
1582

 GLENNY, op.cit. p. 150. 
1583

 O número total de refugiados não é conhecido, embora estimativas apontem que apenas à porção oriental 

do Kosovo tenham chegado entre 20 e 50 mil pessoas. Estes refugiados não eram apenas albaneses de 

religião muçulmana, mas também eslavos muçulmanos, vindos tanto de Montenegro quanto da Bósnia, 

embora nestes casos, em menor número. O caso dos bosníacos é de destaque. Diferentemente do que 

ocorrera nos demais territórios balcânicos, na Bósnia, não houve expulsão da população muçulmana sob o 

regime Habsburgo, porém, uma migração espontânea, advinda da falta de interesse em permanecer em um 

território administrado por cristãos e não por muçulmanos. Esta migração muçulmana ao Kosovo teve, em 

contrapartida, uma migração de sérvios ortodoxos do Kosovo para a Sérvia independente devido, além do 

aumento do sentimento anti-cristão nessa nova composição da sociedade kosovar, a péssima qualidade de 

vida, funcionando o Estado cristão como um polo atrativo, mesmo sem uma política de expulsão por parte 

dos otomanos (MALCOLM, 2002, p. 229-230). 
1584

 MALCOLM, Noel. Kosovo: a short history. New York: New York University Press, 2002, p. 228-229. 
1585

 JUDAH, op.cit. p. 68. 
1586

 Milan Obrenović (Милан Обреновић), da dinastia que substituíra os Karadjordjević (Карађорђевић) 

embora ainda houvesse disputas dinásticas. Os Obrenović governaram a Sérvia durante todo o período do 

Principado, que corresponde de 1817, sua independência dentro do Império Otomano, até 1882, quatro 
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que foi terrivelmente mal sucedida, com tropas desorganizadas, para alargar seus territórios 

às custas da Bulgária.  

Esta guerra servo-búlgara, em pouco tempo, passou de ataque e invasão sérvia à 

retirada e defesa do próprio território do Reino da Sérvia, apenas duas semanas após o 

início dos combates, só sendo encerradas as operações com a interferência do Império 

Austro-Húngaro que ameaçou a Bulgária com a entrada na guerra, ameaçando que, caso 

esta não se retirasse do território sérvio e mantivesse suas tropas em seu próprio território, 

entraria na guerra apoiando os sérvios. 

Com isto, os Habsburgo acabaram garantindo o status quo ante  para os sérvios 

nesta frustrada expedição, ainda que para os búlgaros possa ser considerada de certa forma 

como positiva, uma vez que consolidou o poder do príncipe Alexandre I
1587

 (1879-1886), 

unificando o Principado da Bulgária
1588

. 

A situação não teria grandes alterações até a entrada do novo século, quando em 

1903, uma conspiração termina com o assassinato do rei Alexandre I
1589

 (1889-1903), 

colocando fim à dinastia Obrenović, com a subida ao poder de Pedro I (1903-1921)
1590

, da 

casa Karadjordjević
1591

, que continuou com o desenvolvimento militar do país, iniciado 

logo após a derrota na guerra para os búlgaros, com o exército ganhando cada vez mais 

influência na política do Estado
1592

. 

Em 1904
1593

, Bulgária e Sérvia começam a se aproximar politicamente, o que seria 

o embrião da aliança composta por estes dois Estados somados ao Montenegro e à Grécia 

                                                                                                                                                    
anos após seu reconhecimento pelas Potências Europeias, como Estado independente, e durante boa parte 

do período do Reino da Sérvia. Embora tenha sido rei apenas por esse período, o primeiro rei, portanto, do 

recém-formado Reino da Sérvia, fora príncipe de 1868 até 1882, quando se encerrou o Principado. Seu 

reinado teve momentos turbulentos, tanto com a guerra contra os búlgaros, quanto anteriormente, com a 

rebelião Timok, um levante camponês relativo à deterioração dos ganhos, devido ao aumento de impostos, 

além da entrega compulsória de armas, em 1883, que foi prontamente esmagado pelo exército sérvio, 

recém-equipado (GLENNY, 2012, p.167-168). 
1587

 Александър I Батенберг, em búlgaro, ou seja, Alexandre I Battenberg, uma vez que sua origem, como 

de tantos outros príncipes balcânicos, era germânica.  
1588

 GLENNY, Misha. The Balkans: nationalism, war and the great powers 1804-2011. Updated ed. New 

York: Penguin Books, 2012, p. 176-178. 
1589

 Александар I Обреновић, em cirílico sérvio. 
1590

 Петар I Карађорђевић, em cirílico sérvio, foi rei da Sérvia até 1918, passando então a ser rei do Reino 

dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, até 1921. 
1591

 GLENNY, op.cit. p. 188-189. 
1592

 Ibid. p. 220. 
1593

 Inicialmente como um acordo comercial entre estes dois países que viria a servir de base para um novo 

acordo com cláusula de auxílio militar, em 1912. A guerra teria início após um levante albanês kosovar, em 

1912, contra as tropas otomanas, sendo tão efetivo que chegou a ocupar Skopje com 20 mil albaneses 

prontos para o combate (GLENNY, 2012, p. 226; 228). Da mesma forma, o autoproclamado rei Nicolau I 

Petrović-Njegoš (Никола I Петровић-Њего ) de Montenegro estimulara os albaneses do norte e do 

noroeste de Kosovo com o intuito de, em guerra, conseguir ampliar seu território (MALCOLM, 2002, p. 

242). Os albaneses em conflito com os otomanos tinham interesse em mudanças na sua perspectiva dentro 



352 

 

na guerra contra o Império Otomano, iniciada em 1912, que passaria à história como a 

Primeira Guerra dos Bálcãs
1594

. 

A Primeira Guerra Balcânica teve início com um ataque montenegrino às posições 

otomanas no norte da Albânia, enquanto as tropas sérvias tiveram como meta atacar as 

forças otomanas no território da atual Macedônia do Norte, Novi Pazar e, sobretudo, 

Kosovo
1595

, incitando a população albanesa da região, principalmente, a se sublevar contra 

o jugo otomano
1596

. 

A guerra chegaria ao fim graças à intervenção das Potências Europeias que, pelo 

Tratado de Londres de 1913, transferiu grandes porções territoriais aos vencedores, às 

custas do Império Otomano
1597

, com destaque para a recuperação do território do 

Kosovo
1598

 para a Sérvia
1599

, que retomaria assim o que considerava como seu patrimônio 

histórico
1600

. 

Este tratado também reconhecia, pelos artigos 2º e 3º, ao excluir a Albânia dos 

territórios cedidos pelo Império Otomano aos Estados aliados, a independência da 

Albânia
1601

, ainda que suas fronteiras exatas só passassem a ser desenhadas na Conferência 

de Londres que ocorreria posteriormente no mesmo ano, mantendo a lógica de um concerto 

europeu que administraria os problemas continentais procurando soluções para as crises. 

Mesmo com todas estas alterações territoriais os Estados balcânicos ainda não 

estavam satisfeitos, voltando a guerrear em 1913, em evento que ficou conhecido como a 

Segunda Guerra Balcânica, desta vez, envolvendo os antigos aliados, acrescidos da 

Romênia, em uma guerra contra a Bulgária, mas de duração curta, com total derrota 

búlgara que teve que ceder grandes partes de seu território aos vencedores, como por 

exemplo, partes da atual Macedônia do Norte, que passaram a compor a região sul da 

                                                                                                                                                    
do Império Otomano, exigindo autonomia, porém, ainda sob a soberania do Império (MALCOLM, 2002, 

p. 247), visão dominante desde a Liga de Prizren, como já apontado. 
1594

 GLENNY, Misha. The Balkans: nationalism, war and the great powers 1804-2011. Updated ed. New 

York: Penguin Books, 2012, p. 229. 
1595

 Durante o conflito, Kosovo sofreria destruição pesada e passaria à ocupação militar sérvia (KOLA, 2003, 

p. 11). 
1596

 GLENNY, op.cit. p. 231; 241. 
1597

 O sanjak de Novi Pazar, por exemplo, passaria a constituir território sérvio, além de aventar inicialmente 

a este Estado acesso ao mar Adriático, o que acabou não se confirmando por não ser do interesse das 

Potências Europeias (MALCOLM, 2002, p. 256). 
1598

 Embora a tomada do território tenha sido marcada por atrocidades cometidas pelas tropas sérvias às 

populações muçulmanas, com diversos relatos de mutilações em prisioneiros de guerra, além de casas e 

vilas inteiramente queimadas pelos ocupantes (MALCOLM, 2002, p. 253-254). 
1599

 GLENNY, op.cit. p. 242. 
1600

 WEIBEL, Ernest. Histoire et géopolitique des Balkans de 1800 à nos jours. Paris: Ellipses, 2002, p. 291. 
1601

 TREATY of London – Peace Treaty between Greece, Bulgaria, Serbia, Montenegro and the Ottoman 

Empire – London, May 17/30, 1913. Disponível em: 

http://www.pollitecon.com/html/treaties/Treaty_Of_London_1913.htm.  Acesso em: 02 maio 2019. 
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Sérvia
1602

. Estas alterações gerariam uma nova leva de emigração forçada das populações 

dos territórios conquistados pelos vencedores e, no caso específico do Kosovo, o ano de 

1913 seria marcado pela opressão sérvia, o que resultou em forte migração de albaneses 

rumo à Albânia, à Bósnia e Herzegovina e mesmo à Turquia
1603

. 

 

3 Do fim do domínio otomano ao mundo bipolarizado 

 

Pouco depois de Kosovo voltar a fazer parte do território da Sérvia e da Albânia ter 

sua independência reconhecida, os Bálcãs seriam o palco de uma nova guerra, que, desta 

vez, marcaria profundamente a história mundial, envolvendo atores de todos os 

continentes, a Primeira Guerra Mundial. 

Desde a dominação Habsburgo da Bósnia, em 1878, mas sobretudo após a 

anexação de forma unilateral
1604

 desta, em 1908
1605

, a situação dos sérvios na região 

passou a mudar, haja vista que a posição da Sérvia como reino independente funcionava 

como fator atrativo para a consolidação do projeto nacionalista existente desde meados do 

século XIX. Com a conquista de Kosovo e a sua submissão ao poder sérvio, a Bósnia 

passaria a ser o principal foco dos nacionalistas da Grande Sérvia, germinando um 

sentimento anti-austríaco, embora este sentimento não fosse partilhado por toda a 

população, uma vez que a elite comercial e até mesmo eclesiástica tenham apoiado e 

aceitado a submissão ao imperador Francisco José
1606

. 

Uma organização de nacionalistas sérvios, composta em grande parte por 

estudantes, que surgira dos oficiais responsáveis pelo assassinado do rei Alexandre I em 

1903, a União ou Morte
1607

, alcunhada de Mão Negra
1608

, mantinha o projeto da criação da 

Grande Sérvia, que seria composta pela Bósnia, Croácia, Macedônia do Norte e Sérvia
1609

, 

contendo todos os eslavos incluídos nos territórios
1610

. 
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 GLENNY, Misha. The Balkans: nationalism, war and the great powers 1804-2011. Updated ed. New 

York: Penguin Books, 2012, p. 248. 
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 WEIBEL, Ernest. Histoire et géopolitique des Balkans de 1800 à nos jours. Paris: Ellipses, 2002, p. 299. 
1604

 GLENNY, op.cit. p. 266. 
1605

 A anexação de forma unilateral levada a cabo pelo imperador Francisco José acabou deteriorando as 

relações entre as Potências Europeias, uma vez que a balança de poder foi alterada. 
1606

 GLENNY, op.cit. p. 297. 
1607

 Уједињење или смрт, em cirílico sérvio. 
1608

 Црна рука, em cirílico sérvio. 
1609

 GLENNY, op.ci. p. 301. 
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 Seguindo uma das vertentes nacionalistas que entendia que todos os eslavos do sul eram sérvios, apenas 

teriam se convertido a outra fé, deixando de ser ortodoxos, alguns sendo, portanto católicos, enquanto 

outros muçulmanos, croatas e bosníacos, respectivamente. 
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Para atingir seus objetivos, fazia-se necessário o fim do jugo austríaco e, para tanto, 

atentados contra a vida de personalidades dinásticas poderiam ajudar, na concepção do 

grupo, a causa Sérvia. 

No dia 28 de junho de 1914, o herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque 

Francisco Ferdinando, em visita a Sarajevo, sofreu um atentado por parte deste grupo, que 

acabou ceifando a vida tanto dele como de sua esposa
1611

. O autor do disparo Gavrilo 

Princip
1612

, sérvio natural da Bósnia, não teria a capacidade de prever que seus atos, 

somados aos de seus cúmplices, teriam o impacto e a consequência que levaram a uma 

guerra de proporção mundial. 

A Primeira Guerra Mundial é iniciada após exigências do Império Austro-Húngaro 

com relação à Sérvia, cobrando este país com o objetivo de coibir manifestações 

subversivas contrárias aos Habsburgo, além de contar com a participação imperial na 

investigação dos cúmplices do atentado. Embora estas exigências
1613

 tenham sido, em sua 

maioria, aceitas, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia e devido a um cenário de 

tratados de alianças múltiplas
1614

, acabou envolvendo no conflito todos os principais atores 

europeus. 

Nos Bálcãs, a Primeira Guerra serviu para aumentar a competição existente, desde 

o Congresso de Berlim de 1878, entre a Bulgária e a Sérvia, os dois principais poderes 

competidores por hegemonia local, levando os búlgaros a tentar se vingar da “traição”
 1615

 

sofrida na Segunda Guerra Balcânica
1616

. 

Esta tentativa de vingança búlgara pode ser confirmada, uma vez que, ao avançar 

suas tropas pelo território sérvio
1617

, incluindo partes de Kosovo, como Pristina e Prizren, 

                                                 
1611

 Ainda que uma sucessão de coincidências tenha contribuído para o desfecho. O motorista do arquiduque 

não conhecia a região, houve erros na execução do atentado, o veneno que os envolvidos no evento 

deveriam tomar havia oxidado, portanto, não tendo efeito (GLENNY, 2012, p. 304). 
1612

 Гаврило Принцип, em cirílico sérvio. 
1613

 Além das citadas, também exigiam a extinção de publicações anti-imperiais, afastamento de militares de 

alto escalão ligados à propaganda contrária ao Império Austro-húngaro, entre outros. 
1614

 Levando, grosso modo, dois blocos a combater. A Tríplice Entente, composta pela França, Reino Unido e 

Rússia e seus aliados protegidos, como no caso russo, Sérvia e Montenegro nos Bálcãs e a Tríplice 

Aliança, formada incialmente pelos Impérios Alemão e Austro-húngaro, além da Itália, embora esta última 

mudasse de lado combatente posteriormente. Aos blocos seriam acrescidos diversos aliados, cabendo citar 

à Entente a Grécia, a Romênia, os Estados Unidos e o Brasil, enquanto à Tríplice Aliança o Império 

Otomano e a Bulgária. 
1615

 GLENNY, Misha. The Balkans: nationalism, war and the great powers 1804-2011. Updated ed. New 

York: Penguin Books, 2012, p. 333-334. 
1616

 Embora o cenário de guerra tenha permitido que outros grupos, como os albaneses, tentassem se vingar 

das atrocidades sofridas durante a Primeira Guerra Balcânica, quando da conquista do Kosovo pelos 

exércitos sérvios. 
1617

 Assim como os sérvios ao tomarem o Kosovo e a Macedônia do Norte após as guerras balcânicas 

passaram a organizar uma política de aculturamento, “transformando” a população local em sérvios, os 
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que até então tinha sido dominado pelas tropas austríacas
1618

, as condições de vida foram 

prejudicadas, com confisco de comida e seu racionamento o que causou levas de fome nos 

anos de 1916 e 1917
1619

. 

O avanço das tropas de ocupação nos territórios de maioria albanesa viu o 

fenômeno da formação de guerrilhas albanesas para atacar as tropas sérvias que se 

retiravam em fuga para a região norte da Albânia, onde o governo se refugiara
1620

. 

Os grandes combates e número de mortos causados pela Primeira Guerra Mundial, 

assim como a escassez de bens, terminaram com o Armistício de Compiègne
1621

, com a 

principal potência beligerante, a Alemanha, em novembro de 1918
1622

, porém, o mais 

importante efeito da Primeira Guerra foi a alteração de cenário, com a criação do Reino 

dos Sérvios, Croatas e Eslovenos
1623

, em dezembro de 1918
1624

, uma monarquia 

constitucional
1625

 que seria a base da futura Iugoslávia
1626

. Fundada pela monarquia sérvia, 

o que gerou descontentamento
1627

 das minorias étnicas (croatas, macedônios, kosovares) 

agora súditos de Pedro I, que até então fora rei da Sérvia.  

Embora seu surgimento como Estado, unificando boa parte dos Bálcãs, tenha 

ocorrido em 1918, questões territoriais com a Itália, relativas à região de Fiume e demais 

                                                                                                                                                    
búlgaros, ao tomar o território sérvio, passaram a aplicar a mesma cultura, na tentativa de “transformar” em 

búlgaros os sérvios e macedônios da região (MALCOLM, 2002, p. 262). 
1618

 Os territórios no início da guerra foram ocupados por tropas austríacas e alemãs. Inclusive um príncipe 

alemão tinha sido escolhido para ser o governante da Albânia, em 1914, o príncipe Wilhem zu Wied, em 

um acordo entre os Habsburgos e a Itália (KOLA, 2003, p.16). 
1619
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1620
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London: Yale University Press, 2009, p.100. 
1621

 LA CONVENTION d’armistice du 11 novembre 1918. Disponível em: 

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/LaConventionDarmistice.pdf. Acesso 

em: 03 maio 2019. 
1622

 Embora oficialmente o conflito só terminasse com o Tratado de Versalhes de 1919. 
1623

 Surgida por ideia do Comitê Iugoslavo, uma união de literatos croatas, sérvios e eslovenos que viviam ou 

no exílio ou haviam emigrado, com o ideal de unir os territórios balcânicos eslavos do Império Habsburgo 

ao Reino da Sérvia. Uma ideia que desagradaria a Itália, uma vez que esta possuía interesses territoriais na 

região (JUDAH, 2009, p. 102). 
1624

 Pouco antes, em novembro do mesmo ano, o rei Nicolau I de Montenegro seria deposto, fazendo seu 

reino cessar de existir como uma entidade jurídica autônoma, sendo incorporado pelos sérvios (JUDAH, 

2009, p. 105). 
1625

 JUDAH, op.cit. p.103. 
1626

 O embrião da Iugoslávia, o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos era composto pelos membros que 

formariam a aquele país, tendo quase a mesma extensão territorial, porém sem o território de Fiume 

(Rijeka) que fora tomado pela Itália. Este território passaria pelos primeiros anos da década de 1920, graças 

ao Tratado de Rapallo de 1920, como Estado independente, embora em grande medida, fosse dependente 

da Itália (GLENNY, 2012, p. 370).  
1627

 GLENNY, Misha. The Balkans: nationalism, war and the great powers 1804-2011. Updated ed. New 

York: Penguin Books, 2012, p. 367. 
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regiões costeiras, só seriam acertadas pelo Tratado de Rapallo, em 1920
1628

. Além disto, 

uma marca para a criação do novo Estado foi, assim como ocorreu com grande parte dos 

países europeus no pós-guerra, o comprometimento com as minorias componentes de sua 

população, via ratificação do Tratado de Saint Germain-en-Laye
1629

 de 1919
1630

. 

Neste tratado, garantia-se às minorias educação primária em língua local nas áreas 

em que este idioma tivesse representantes proporcionalmente consideráveis em relação ao 

idioma dominante, isto é, o servo-croata (art. 9), além de garantir igualdades de direitos a 

toda a população do Estado, independentemente de religião, idioma ou grupo étnico
1631

, o 

que alcançaria além dos principais grupos nacionais existentes no país, também os 

albaneses, os húngaros, os alemães, os tchecos, os turcos e até os russos. 

Todavia, este tratado não foi devidamente aplicado, tendo sido extintas escolas cujo 

idioma era o albanês, por exemplo, já na década de 1930, além de haver o reinício do 

processo de colonização dos territórios habitados, sobretudo por albaneses, por migrantes 

eslavos, o que encorajou uma tendência naquela população de migrar ou para a Albânia, 

país cuja independência já fora reconhecida, ou para a Turquia. Infelizmente, houve, 

também, confrontação entre os diferentes grupos étnicos
1632

. 

Como marca da conquista dos territórios, fazendo, em boa medida, o triunfo do 

projeto territorial de Grande Sérvia, o novo Estado teve sua constituição promulgada em 28 

de junho de 1921
1633

 e, embora tenha obtido apenas maioria simples, foi aprovada dando 

destaque aos sérvios sobre os demais povos componentes do Estado
1634

. 

                                                 
1628

 TREATY between the Kingdom of Italy and the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes, signed at 

Rapallo, November 12, 1920. Disponível em: http://www.forost.ungarisches-institut.de/pdf/19201112-

1.pdf . Acesso em: 03 maio 2019. 
1629

 Não confundir com o documento também firmado em Saint-Germain-en-Laye entre as Potências 

vencedoras e a Áustria. 
1630

 TREATY between the principal allied and associated powers (The British Empire, France, Italy, Japan 

and The United States), and The Serb-Croat-Slovene State, Signed at Saint Germain-en-Laye 1919, 10 

September. Disponível em: http://ungarisches-institut.de/dokumente/pdf/19190910-3.pdf. Acesso em: 5 jul. 

2019. 
1631

 As principais garantias às minorias com relação à faculdade de professar sua religião ou de usar seu 

idioma nativo, além de estabelecer instituições de ensino para seus grupos encontra-se entre os artigos 7 e 

10 do Tratado. 
1632

 MALCOLM, Noel. Kosovo: a short history. New York: New York University Press, 2002, p. 267-269. 
1633

 Embora seja o ano em que o Estado recém-estabelecido viu o nascimento de sua constituição, também 

viu o recrudescimento das políticas sérvias com relação ao Kosovo e à minoria albanesa, com distribuição 

de armas para a população sérvia habitante da região, proveniente, em muitos casos, do programa de 

colonização, além de aumentar o número de prisões de kaçaks, rebeldes albaneses contrários ao domínio 

sérvio. Estas prisões, por vezes usando de represálias contra familiares de suspeitos de serem kaçaks, 

embora tenham surtido o efeito de prender diversos rebeldes, fez recrudescer a indignação e o cometimento 

com a causa, aumentando o número total destes rebeldes. Nem o programa de colonização organizado 

pelos sérvios, nem as prisões e as supressões de direitos que ocorriam no Kosovo passaram sem denúncias. 

Em abril de 1921, o governo albanês informou a Liga das Nações que só naquele ano dois mil albaneses de 
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Esta constituição duraria pouco, já no ano de 1929, o rei Alexandre I (1929-

1934)
1635

 tomaria os poderes, aboliria o parlamento
1636

, suspenderia a constituição e 

alteraria o nome do país para Reino da Iugoslávia, transformando o projeto de união entre 

os diferentes povos locais, embora desigual com maior poder aos sérvios
1637

, em uma 

ditadura centrada na figura do rei
1638

. 

Na mesma década, na recém-independente Albânia, mudanças de natureza política 

e jurídica ocorreriam. Logo após à independência e à Primeira Guerra Mundial, o país
1639

 

sofria com a falta de demarcação de suas fronteiras e turbulências sociais internas, 

marcadas pelas divisões baseadas nos diversos clãs que compunham a população do país, 

além da influência italiana, territorialmente em sua região costeira
1640

, mas sobretudo na 

economia do país, com a criação de um banco, Società per lo Svillupo Economico 

dell’Albania
1641

. 

Este banco seria responsável pela emissão monetária albanesa, controlando a 

reserva de ouro deste país e organizando projetos de desenvolvimento de infraestrutura, ou 

seja, transformando a Albânia em uma extensão extra-oficial do Estado italiano, uma vez 

que este exercia controle das principais políticas econômicas e financeiras do país
1642

. 

A Albânia sofre, nos turbulentos anos 1920
1643

, um golpe de Estado, na tentativa de 

retirar o primeiro ministro Fan Noli do poder. O presidente Zogu, com apoio da 

                                                                                                                                                    
Kosovo foram mortos em razão da política sérvia, todavia, a doação de terras, muitas vezes de albaneses, a 

famílias sérvias no Kosovo, continuaria (MALCOLM, 2002, p. 275; 278). 
1634

 GLENNY, Misha. The Balkans: nationalism, war and the great powers 1804-2011. Updated ed. New 

York: Penguin Books, 2012, p. 402-403. 
1635

 Александар I Карађорђевић, sucessor de Pedro I, também da casa Karadjordjević. 
1636

 JUDAH, Tim. The Serbs: history, myth and the destruction of Yugoslavia. 3ª ed. New Haven and 

London: Yale University Press, 2009,  p. 110. 
1637

 Esta discrepância no poderio dos sérvios com relação aos demais povos teve reflexos também no Kosovo. 

A política de colonização sérvia na região aumentou com uma nova lei, em 1931, que estabelecia a 

desapropriação de imóveis dos kaçaks, sendo confiscados e transferidos para colonos sérvios. Outra 

política baseada na transformação populacional na região fora instituída em 1938. Um acordo em que o 

governo iugoslavo pagaria ao governo turco para alojar famílias de albaneses de Kosovo que seriam 

retiradas do interior da região e realocadas na Turquia. Esta aceitaria 40 mil famílias, isto é, grupo de 

pessoas com o mesmo parentesco que habitavam um mesmo imóvel, que seriam removidos de Kosovo 

durante um processo de seis anos, iniciando em 1939 e terminando em 1944, mas, com o início da Segunda 

Guerra Mundial, o projeto nunca foi levado a cabo (MALCOLM, 2002, p. 280; 285-286). 
1638

 GLENNY, op.cit. p. 412. 
1639

 Sob forma de Principado da Albânia. 
1640

 GLENNY, op.cit. p. 414. 
1641

 Sociedade para o desenvolvimento econômico da Albânia, em português. 
1642

 GLENNY, op.cit. p. 421-422. 
1643

 A década de 1920 foi bastante turbulenta em matéria econômica e política, já que a Albânia surge como 

Estado independente como um Principado, posteriormente, por um breve período, é transformado em uma 

República, uma espécie de protetorado italiano, até o golpe onde se instaura o reino, porém, culturalmente 

foi uma década importante, de aproximação entre o Estado independente e o Kosovo sob o domínio sérvio. 

No Kosovo criaram-se grupos culturais que instigavam o ensino em albanês, com apoio de albaneses ou de 

kosovares que haviam estudado na Albânia, além de o fluxo de livros publicados em albanês, no Estado 
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Iugoslávia
1644

, chegaria ao poder, sofrendo diversas tentativas de contragolpe até 1928. 

Baseando-se nas capacidades administrativas demonstradas, houve um decréscimo na 

criminalidade e estabilidade econômica, apesar das turbulências políticas, aproveitou-se de 

sua posição e declarou-se rei, extinguindo o Principado e criando o Reino da Albânia
1645

, 

passando a ser autoproclamado rei
1646

 Zog I
1647

. Embora a Itália, em larga medida 

mantivesse o controle do país, desde a assinatura do Pacto de Tirana
1648

, dois anos antes, 

onde se garantia, pelo artigo 2º a “extinção” de uma política externa independente, já que 

não seriam permitidos
1649

 acordos que pudessem ameaçar os interesses da Itália.  

Esta semi-independência não duraria muito tempo. Com as alterações territoriais, 

ganhos cada vez maiores da Alemanha na Europa, Mussolini resolveu iniciar o processo de 

anexação, enviando um ultimato, em 1939, ao rei Zog, seguido de uma rápida invasão do 

território albanês, que passaria na guerra a ser a porta de entrada para as missões militares 

nos Bálcãs, o que facilitaria a conquista de Kosovo
1650

, pelos italianos, em 1941, ao lado 

dos alemães e búlgaros
1651

  

Esta influência italiana fazia-se presente, à mesma época, também na Iugoslávia. A 

ditadura do rei Alexandre I, somada ao destaque de direitos que gozavam os sérvios em 

                                                                                                                                                    
independente, ter sido continuo para o Kosovo, alimentando culturalmente esta região (MALCOLM, 2002, 

p. 272). 
1644

 Em troca de se afastar das pretensões dos albaneses de Kosovo da formação de um território albanês 

unificado. 
1645

 Zog, em razão de disputas com os líderes no Kosovo, foi feroz opositor da revolta kaçak, ajudando a 

encerrá-la, além de terminar com o apoio albanês ao território kosovar, aproximando-se dos sérvios 

(KOLA, 2003, p.19-20). Esta aproximação, porém, não impediu que houvesse um Parecer Consultivo na 

Corte Permanente de Justiça Internacional, em 1924, envolvendo a disputa pelo território do Mosteiro de 

São Naun, às margens do lago Ócrida (Охрид, no original), atual Macedônia do Norte. A Corte manteve a 

posição tomada pela Conferência de Embaixadores, de 1922, que reconheceu o território à Albânia 

(PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE. Advisory Opinion nº 9. Question of the 

Monastery of Saint-Naoum (Albanian Frontier). Disponível em: https://www.icj-

cij.org/public/files/permanent-court-of-international-justice/serie_B/B_09/Monastere_de_Saint-

Naoum_Avis_consultatif.pdf. Acesso em 14 fev. 2021). Mesmo com essa decisão, posteriormente, o 

território seria passado pela Albânia à Iugoslávia, compondo, como informado, o atual território da 

Macedônia do Norte. 
1646

 Mesmo inicialmente recebendo apoio iugoslavo, Zog, para realizar seus sonhos de poder, com o apoio 

maior de Mussolini, interessado em desestabilizar a região e poder conquistar territórios, adotou o título de 

rei dos albaneses, o que poderia render a ele os benefícios de liderar, futuramente, o Kosovo irredentista 

(MALCOLM, 2002, p. 287). 
1647

 GLENNY, Misha. The Balkans: nationalism, war and the great powers 1804-2011. Updated ed. New 

York: Penguin Books, 2012, p. 414; 416-417. 
1648

 PACT of friendship and security between Albania and Italy, signed at Tirana, November 27, 1926. 

Disponível em: http://www.forost.ungarisches-institut.de/pdf/19261127-1.pdf. Acesso em: 03 maio 2019. 
1649

 Em verdade a ambas as partes, mas a diferença de poderio econômico e político fazia o peso recair sobre 

a Albânia, apenas, a impossibilidade de uma política externa independente. 
1650

 Kosovo teria seu território partilhado pelas forças invasoras. A Bulgária ficaria com a parte oriental de 

Kosovo, enquanto a Alemanha ficaria com as ricas regiões mineiras ao norte e à Itália caberia, além de 

Pristina, a região mais a sul até o território macedônio, transformando seus habitantes, mesmo de origem 

eslava, em cidadãos albaneses (MALCOLM, 2002, p. 291-292).  
1651

 MALCOLM, Noel. Kosovo: a short history. New York: New York University Press, 2002, p. 288. 
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detrimento dos demais povos, sobretudo os croatas, reacendeu a Questão Croata, a busca 

por maior autonomia deste grupo dentro do Estado, o que fez Mussolini
1652

, que já 

dominava a política albanesa, buscar se aproximar deste povo, como forma de poder 

exercer sua influência regional. 

Esta aproximação causou desgaste nas relações entre Belgrado e Roma, uma vez 

que a Itália financiava movimentos independentistas, como o de Ante Pavelić, fundador da 

Organização Revolucionária Croata
1653

, de cunho fascista, que viria a ser mais conhecida 

com o nome de Ustaše, com o objetivo de derrubar a ditadura, o que acabou deteriorando 

as já complicadas relações entre sérvios e croatas
1654

, que viriam a piorar após o 

assassinato do rei Alexandre I, cometido pelo terrorista búlgaro Vlado Chernozemski
1655

 

ligado aos Ustaše. 

A ebulição política vivida na Europa dos anos 1920 e 1930 iria resultar, como 

sabemos hoje, na Segunda Guerra Mundial, em 1939. Porém, à época, os governantes dos 

Estados não imaginavam e, em sua maioria, não desejavam, que pouco depois da Primeira 

Grande Guerra o mundo entraria novamente em um conflito de proporções mundiais, 

embora alianças defensivas, como as que antecederam o conflito de 1914-1918 também 

fossem pactuadas
1656

 e interesses políticos e econômicos ferozes tomassem conta das 

questões diplomáticas. 

Com a invasão da Polônia, em 1939, França e Reino Unido declararam guerra à 

Alemanha nazista de Hitler, que já vinha conquistando territórios, como a anexação de 

parte da Tchecoslováquia e da Áustria. Esta guerra teria como um dos palcos os Bálcãs, 

lugar de interesse imediato da Itália fascista de Mussolini, para sua expansão territorial 

                                                 
1652

 Benito Mussolini, no poder na Itália desde 1922. 
1653

 Hrvatska Revolucionarna Organizacija, em croata. 
1654

 GLENNY, Misha. The Balkans: nationalism, war and the great powers 1804-2011. Updated ed. New 

York: Penguin Books, 2012, p. 431-432. 
1655

 Владо Черноземски, em cirílico búlgaro. 
1656

 Exemplos podem ser vistos envolvendo a Iugoslávia que formara a Pequena Entente com a 

Tchecoslováquia e a Romênia (PACT of Organisation of the Little Entente. Signed at Geneva, February 

16, 1933. Disponível em: www.forost.ungarisches-institut.de/pdf/19330216-1.pdf. Acesso em 14 fev. 

2021), de garantias defensivas entre os membros e o Pacto Balcânico (PACT of Balkan Agreement 

between Yugoslavia, Greece, Romania and Turkey. Athens, 9 February 1934. Disponível em: 

www.rastko.rs/istorija/diplomatija/pbs_e.html. Acesso em 14 fev. 2021), entre Iugoslávia, Romênia, Grécia 

e Turquia, também defensivo com o objetivo de impedir que a Hungria rompesse o Tratado de Trianon 

(1919) alterando os traçados territoriais regionais. A Pequena Entente também trazia esta preocupação, 

porém, por ser um pacto defensivo de ajudas mútuas, deveria ter sido acionado quando, por exemplo, a 

Alemanha nazista desmembrou a Tchecoslováquia na questão dos Sudetos (GLENNY, 2012, p. 452; 457-

458). 
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mas, no final de 1940, com o fracasso de suas tropas, acabou por envolver o exército 

alemão diretamente na região
1657

.  

A Iugoslávia incialmente assinaria o Pacto Tripartite, graças aos Acordos de Viena, 

o que a tornaria aliada do Eixo (Itália, Alemanha e Japão), porém, com manifestações 

populares nas ruas de Belgrado, ativa movimentação diplomática britânica
1658

 e um novo 

golpe de estado, o Príncipe Regente Paulo
1659

 é sacado do poder, sendo substituído pelo rei 

Pedro II
1660

, que com a ocupação nazista, fugiria do país. 

O Príncipe Regente havia levado o país, via Sporazum
1661

,  a uma descentralização, 

dividindo-o em duas partes, criando um território autônomo incluindo a Croácia e a maior 

parte da Bósnia e Hezergovina, em 1939, a ser governado pelos fascistas ustaše
1662

, 

apoiados pelos alemães e pelos italianos, embora sem grande apoio popular
1663

. 

Invadida em 1941, a Iugoslávia foi fracionada em diversas porções, com reajustes 

territoriais com transferências à Itália, à Albânia, à Hungria, zonas de ocupação alemã, 

como a área do parque industrial no nordeste do país e, de maior destaque, com a criação 

do Estado Independente da Croácia
1664

, governada pelos ustaše, enquanto a Sérvia, 

permaneceria sob domínio militar direto da Alemanha, embora teoricamente possuísse um 

governo próprio
1665

. 

Com o país esfacelado ou sob dominação estrangeira, a resistência baseou-se nos 

esforços dos nacionalistas sérvios que lutavam pelo rei no exílio, os chetnik
1666

 e os 

guerrilheiros (partisans) comunistas, com membros de todas as nacionalidades iugoslavas, 

cujo líder, Tito
1667

, ganharia cada vez mais destaque, embora inicialmente os chetniks 
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 GLENNY, Misha. The Balkans: nationalism, war and the great powers 1804-2011. Updated ed. New 

York: Penguin Books, 2012, p. 468. 
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 O Reino Unido prometeu, caso Belgrado se mantivesse contrária ao Eixo, a região da Ístria (atualmente 

dividida entre Croácia, Eslovênia e Itália), uma vez que o território iugoslavo era importante para bases 

aéreas aliadas, que poderiam bombardear os campos de petróleo romenos, que já se encontravam sob 

domínio alemão (JUDAH, 2009, p. 114). 
1659

 Павле Карађорђевић, em cirílico sérvio. 
1660

 Петар II Карађорђевић, em cirílico sérvio. 
1661

 Uma espécie de Acordo político entre os croatas e os sérvios. 
1662

 Como grupo colaboracionista, acabou contribuindo para o extermínio de judeus e ciganos, dentre outros 

grupos em seu território, além de serem responsáveis por massacres contra civis sérvios. Por outro lado, os 

chetniks também foram responsáveis por massacres contra a população civil croata e muçulmana 

(GLENNY, op.cit. p. 489-490; 500-503).  
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 GLENNY, op.cit. p. 475-476. 
1664

 Compreendia a Bósnia e Hezergovina, também. 
1665

 GLENNY, op.cit. p. 485. 
1666

 Четници, em cirílico sérvio. Além dos chetniks nacionalistas, existiam os chetniks fascistas, ou chetniks 

de Kosta Pećanac (Коста Пећанац) colaboracionista, atuando nos territórios ocupados pelos alemães 

(JUDAH, 2009, p. 117). 
1667

 Josip Broz (Јосип Броз), alcunhado Tito. 
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tivessem maior apoio no campesinato da Sérvia central
1668

. Durante a guerra, porém, a 

força e o apoio chetnik seriam diminuídos frente à crescente popularidade dos partisans de 

Tito, que, apoiados por Stálin, finalmente, foram responsáveis pela libertação da Iugoslávia 

do jugo nazista
1669

. 

As tropas de Tito conseguiram empreender a libertação de Belgrado em outubro de 

1944, ainda que a guerra só terminasse na região com o extermínio de forma brutal da 

ameaça ustaše
1670

, fato transformado em um marco para o fim da experiência croata como 

Estado independente
1671

, em maio de 1945, inaugurando um novo período na história 

balcânica, a Iugoslávia comunista
1672

. 

Na vizinha Albânia, a situação seria parecida. Durante a Segunda Guerra Mundial 

dois grupos, antagônicos em seus projetos, mas com finalidades próximas, foram criados, o 

Balli Kombëtar, grupo nacionalista formado em 1942, de caráter anti-comunista e o 

Movimento de Libertação Nacional
1673

, formado já à época da invasão italiana à Albânia, 

de caráter anti-fascista e comunista. 

Embora os dois grupos fossem contrários à dominação italiana, além das 

divergências políticas, havia divergências com relação aos planos para a formulação da 

nova Albânia. 

Enquanto os comunistas desejavam, inicialmente, uma federação balcânica, em que 

se unisse o Kosovo à Albânia completamente independente, o Balli Kombëtar alinhou-se 

com os nazistas e com o Estado Albanês títere, em uma manifestação, embora anti-italiana, 

pró-eixo. Esta aliança ocorreu devido à Alemanha, uma vez que, dominando política e 

militarmente a região
1674

, garantia a ordem nas terras albanesas
1675

 e permitia condições de 
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 GLENNY, Misha. The Balkans: nationalism, war and the great powers 1804-2011. Updated ed. New 

York: Penguin Books, 2012, p. 488. 
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London: Yale University Press, 2009, p.124. 
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 Lëvizja Nacional-Çlirimtare, em albanês. 
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vida relativamente melhores, inclusive fazendo a proteção contra os grupos de chetniks que 

atacavam as povoações albanesas
1676

 e mesmo organizando expulsões de famílias sérvias e 

montenegrinas
1677

 do Kosovo
1678

. 

 

4 O período Tito 

 

Com o final da Segunda Guerra Mundial, inicia-se um novo período para a história 

do Kosovo, sob o regime socialista de Tito. A República Federativa Popular da Iugoslávia, 

recém-formada por Tito, em sua primeira constituição
1679

, de 1946, detalhava, em seus 

artigos 1º e 2º, quais eram os membros componentes do Estado e garantia iguais direitos 

entre os povos que o compunham, com base no direito à autodeterminação, com 

possibilidade do uso do direito de secessão, uma vez que os membros não mais 

demonstrassem interesse em conviver dentro de um Estado federal.  

O Estado seria composto pela República Popular da Sérvia, República Popular da 

Croácia, República Popular da Eslovênia, República Popular da Bósnia e Herzegovina, 

República Popular da Macedônia e República Popular de Montenegro, ressaltando que a 

República Popular da Sérvia era composta por duas províncias autônomas, Voivodina e a 

região Kosovo e Metohija
1680

, formando, portanto, um conglomerado de pequenos Estados 

unidos em forma federativa
1681

. 

                                                 
1676

 Por outro lado, os albaneses também se vingavam e atacavam povoações sérvias. Embora haja disputa 

nos dados, fontes mais recentes afirmam que durante a guerra, só no Kosovo, 25 mil pessoas foram mortas, 

destas, 12 mil albanesas e 10 mil sérvios e montenegrinos (MALCOLM, 2002, p. 312).  
1677

 Calcula-se que durante a ocupação, desde 1941, 40 mil pessoas foram expulsas do Kosovo, porém, isto 

comporia um número menor do que a quantidade de eslavos assentados na região no projeto de 

colonização. Há de se ressaltar também que, embora tenha havido esta expulsão de sérvios e 

montenegrinos, não foi implementado, diferentemente do que ocorrera nas guerras anteriores, um programa 

de colonização, desta vez de albaneses, para o Kosovo, embora pequenos números de migrantes possam ter 

sido registrados (MALCOLM, 2002, p. 313). 
1678

 MALCOLM, Noel. Kosovo: a short history. New York: New York University Press, 2002, p. 303-305. 
1679

 IUGOSLÁVIA. Constitution of the Federative People’s Republic of Yugoslavia (1946). Disponível em: 

http://www.worldstatesmen.org/Yugoslavia_1946.txt. Acesso em: 15 jun. 2020. 

 
1680

 Ainda em 1945, o Conselho da Libertação Nacional de Kosovo havia participado da Assembleia Anti-

fascista de Libertação Nacional da Sérvia  e demonstrado interesse em formar parte desta como província, 

o que seria formalizado mediante uma resolução anexando, ao Estado federal sérvio, a província de 

Kosovo-Metohija, que inicialmente não receberia novas levas de colonos, política que seria alterada no 

final da mesma década. Outra medida nada progressista com relação aos albaneses dentro da Iugoslávia foi 

a política de encorajamento de identificação pessoal como turcos aos habitantes de Kosovo e da Macedônia 

do Norte, declarando esta nacionalidade como uma minoria da Iugoslávia e forjando tratado com a Turquia 

para emigração destas pessoas àquele país, na década de 1953, o que diminuiu a quantidade de albaneses 

no território iugoslavo (MALCOLM, 2002, p. 315; 317-318; 322). 
1681

 JUDAH, Tim. The Serbs: history, myth and the destruction of Yugoslavia. 3ª ed. New Haven and 

London: Yale University Press, 2009, p. 140. 
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Esta garantia constitucional, existente deste o início da formação do novo Estado é 

de extrema importância para melhor compreender os acontecimentos no país ao longo da 

segunda metade do século XX, com as mudanças constitucionais, mas, sobretudo, após o 

fim da Guerra Fria
1682

. 

Fazendo inicialmente parte do Bloco Socialista do mundo bipolarizado, capitaneado 

pela URSS, em 1948, entendendo que esta desejava explorar economicamente o novo 

Estado, Tito rompe com Stálin e com a União Soviética, o que acarreta na expulsão da 

Iugoslávia do Bloco
1683

, perdendo auxílio econômico dos soviéticos, passando a 

desenvolver a chamada política de não alinhamento, capitaneando o Terceiro Mundo
1684

 e 

desenvolvendo uma economia pujante
1685

, ainda que mantivesse regiões como Kosovo em 

situação de menor desenvolvimento
1686

. 

Embora, como visto, pela constituição
1687

, o Kosovo fosse uma província 

autônoma, de facto, este ponto não passava do nível teórico, uma vez que sua 

administração era dominada pelos sérvios, que compunham a menor parcela da população 

local, apenas 25% aproximadamente do total, transformando os albaneses em uma maioria 

minorizada. 

Os sérvios dominavam os principais postos públicos, sobretudo os relativos à 

segurança e às forças policiais, o que criava tensão entre os dois principais grupos 

étnicos
1688

, com manifestações demandando a elevação de Kosovo à categoria de 

República, universidade em língua albanesa e, até mesmo, unificação com a Albânia, 

durante os anos 1960
1689

. 

                                                 
1682

 É interessante destacar que, inicialmente, em 1947, a Albânia teria aceitado ser absorvida pela Iugoslávia, 

formando a sétima República e Tito ainda planejara convidar a Bulgária a participar da unificação dos 

Bálcãs na Federação Iugoslava, o que, no fim, não ocorreu (GLENNY, 2012, p. 535). 
1683

 O COMINFORM (Коминформ, em russo), Escritório de Informação dos Partidos Comunistas e 

Operários, tinha sua sede em Belgrado, a partir de 1948, passaria para Bucareste, na Romênia. 
1684

 JUDAH, Tim. The Serbs: history, myth and the destruction of Yugoslavia. 3ª ed. New Haven and 

London: Yale University Press, 2009, p. 141-142. 
1685

 Graças à abertura comercial concedida ao Bloco Capitalista, uma vez que a Iugoslávia via-se privada de 

matérias-primas, como petróleo, que os demais países do Bloco Socialista forneciam (GLENNY, 2012, p. 

536). 
1686

 JUDAH, op.cit. p. 143. 
1687

 A Iugoslávia teria outras constituições ao longo de sua existência, sendo a mais importante para o 

presente trabalho a de 1974, porém, já em 1963, com outra constituição seu nome passaria a ser República 

Socialista Federativa da Iugoslávia. 
1688

 Como durante a década de 1950, quando, sob suspeita de um possível levante armado dos albaneses, 

ordens de confisco de armas em Kosovo foram expedidas, o que gerou uma campanha nacionalista sérvia 

local, resultando em albaneses mortos e presos (GLENNY, 2012, p.579). 
1689

 JUDAH, op.cit. p.151. 
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A Iugoslávia, como Estado multinacional, conseguiu, durante o regime de Tito, 

manter certo equilíbrio entre os diferentes grupos nacionais, embora houvesse destaque 

para os sérvios, o que só seria rompido após a morte do líder, em 1980
1690

. 

Todavia, já na década de 1960 as disputas entre os dois principais grupos, croatas e 

sérvios, dentro do Estado começaram a se acirrar acerca dos usos do idioma e de sua forma 

culta
1691

, com manifestações de intelectuais croatas ressentidos com o fato de a variante 

croata ter sido relegada ao status de dialeto regional, ao passo que a variante sérvia 

alcançaria o de variante literária. 

Esta disputa, embora seja uma questão pontual e periférica, marcaria as relações 

entre os dois grupos, que só viria a se deteriorar, fazendo o conflito entre sévios e croatas 

aquecer, de forma parecida com o conflito entre sérvios e albaneses no Kosovo, embora 

neste último, o equilíbrio de forças fosse menor
1692

. 

 Outra marca do período é o constante fluxo de migrantes, o que, ainda assim, não 

impedia o conflito entre os diferentes grupos, para outras unidades administrativas do 

Estado. Regiões como a Bósnia e Herzegovina e Kosovo apresentavam grandes baixas 

populacionais, com croatas e sérvios destas áreas migrando para os territórios em que 

formavam o grupo majoritário, embora não fossem os únicos, havendo migrações de 

bosníacos e de albaneses, também, em busca de melhores condições de vida, haja vista que 

as Repúblicas da Croácia e da Sérvia eram as mais bem desenvolvidas 

economicamente
1693

, com parque industrial mais pujante
1694

. 

O ano de 1974 pode ser considerado um marco no período de Tito. Neste ano uma 

nova constituição é promulgada, trazendo diversas alterações ao cenário do país. O 

preâmbulo
1695

, trazendo seu princípio primeiro, já demonstrava que a autodeterminação e a 

secessão na Iugoslávia eram possíveis, embora só coubessem às nações, formadoras das 

Repúblicas (art. 1º) que constituíam o Estado. O artigo primeiro também evidenciava a 

existência de diferenças entre as nações e as nacionalidades, enquanto as primeiras eram 

                                                 
1690

 GLENNY, Misha. The Balkans: nationalism, war and the great powers 1804-2011. Updated ed. New 

York: Penguin Books, 2012, p. 574. 
1691

 O idioma conhecido como servo-croata é, obviamente, natural aos dois grupos em questão. 
1692

 GLENNY, op.cit. p. 585; 593. 
1693

 MALCOLM, Noel. Kosovo: a short history. New York: New York University Press, 2002, p. 330. 
1694

 Estas alterações, porém, fariam chegar à década de 1990 com uma diferença populacional gritante em 

Kosovo. Se na década de 1960 os sérvios constituíam quase 30% da população, após as migrações 

econômicas sua representatividade cairia para menos de 20% (MALCOLM, 2002, p. 331). 
1695

 IUGOSLÁVIA. The Constitution of The Socialist Federal Republic of Yugoslavia. Disponível em: 

http://www.worldstatesmen.org/Yugoslavia-Constitution1974.pdf. Acesso em: 18 jun. 2020.   



365 

 

representadas por suas Repúblicas, as últimas, não necessariamente teriam Repúblicas 

próprias, como o caso dos albaneses de Kosovo
1696

. 

A constituição, todavia, garantiria, em certa medida, poderes às Províncias 

Autônomas (casos de Voivodina e de Kosovo, constituintes da República Socialista da 

Sérvia), ao outorgar poderes às províncias com relação a alterações territoriais do Estado 

iugoslavo (art. 5º). 

Assim, permitia que cada divisão constituinte do país, seja ela na qualidade de 

República ou de Província Autônoma
1697

, tivesse poder suficiente, em tese, para votar em 

Assembleia e articular qualquer alteração territorial, nos três níveis do Estado
1698

, o que 

diminuía a diferença, em teoria, entre as províncias e as repúblicas, quase permitindo se 

concluir que possuíam igualdade de poderes pela constituição
1699

, o que não era 

verdadeiro. 

Este ponto será de extrema importância a partir da morte de Tito, quando a 

estrutura do Estado iugoslavo começará a ruir, devido às disputas entre as diferentes 

Repúblicas constituintes da Federação, presididas, cada uma, assim como as duas 

Províncias Autônomas, pelo seu respectivo partido comunista
1700

. 

No mesmo período, na Albânia, Enver Hoxha que chegara ao poder no país desde a 

expulsão dos nazistas dos Bálcãs, transformou a República Popular da Albânia
1701

 em um 

país fortemente alinhado com a URSS, afastando-se da Iugoslávia
1702

 após sua expulsão do 

COMINFORM, em 1948, criando tensões com Tito e isolando-se do ocidente. 

O posicionamento político radical da COMINFORM seria responsável pelo 

fechamento de todas as instituições religiosas, transformando seu Estado de laico, em 

                                                 
1696

 A Província de Kosovo, portanto, não constituía uma nação, embora houvesse nacionalidades presentes 

nela. Não necessariamente encontravam-se todos os membros de uma nacionalidade sob a mesma divisão 

territorial, podendo viver fora do território de sua nação como no caso dos sérvios espalhados por diversas 

Repúblicas constituintes da República Federativa, além de, obviamente, nas Províncias Autônomas 

formadoras de sua República, mesmo que na qualidade de minoria numérica. Não obstante, algumas 

nacionalidades encontravam suas nações fora do território iugoslavo, como o caso dos húngaros, habitantes 

de Voivodina e, sobretudo, dos albaneses do Kosovo, cujas nacionalidades eram titulares de Estados 

vizinhos à Iugoslávia (MALCOLM, 2002, p. 328). 
1697

 A Constituição também dispunha prerrogativas às Províncias, como capacidade de operar seu poder 

policial, política educacional, poder judiciário, entre outros. 
1698

 Isto é, no nível federal, das Repúblicas e no nível das Províncias. 
1699

 MALCOLM, Noel. Kosovo: a short history. New York: New York University Press, 2002, p. 327. 
1700

 GLENNY, Misha. The Balkans: nationalism, war and the great powers 1804-2011. Updated ed. New 

York: Penguin Books, 2012, p. 623-624. 
1701

 Nome oficial do Estado albanês a partir de 1946. O nome oficial passaria a ser República Popular 

Socialista da Albânia apenas na década de 1970. 
1702

 Ainda que anteriormente suas relações fossem tão boas a ponto de negar aos kosovares as aspirações de 

se unificarem com a Albânia (MALCOLM, 2002, p. 319). 
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ateu
1703

, em finais da década de 1960, após ter mudado de aliança no Bloco Soviético, 

passando, durante a cisão entre China e URSS a apoiar a primeira
1704

, sempre no intuito de 

se perpetuar no poder, temendo perder a independência política do país. 

Esta mudança política, embora tenha feito à Albânia perder subsídios soviéticos
1705

, 

aproximou novamente os dois Estados balcânicos
1706

, desde 1962, o que enfraqueceu as 

manifestações kosovares da década de 1960 exaltando a Albânia e seu líder, demandando o 

status de República para sua Província
1707

. 

Não obstante, na década de 1970, Hoxha lograva a unificação e padronização 

idiomática em seu país com a variante diferente da existente no Kosovo
1708

, o que os 

distanciaria um pouco
1709

, portanto. A marca das relações diplomáticas entre Albânia e 

Iugoslávia, pós-1960, foi de aproximação, buscando estreitar parcerias, o que prejudicou as 

aspirações de Kosovo em conseguir apoio internacional a seu reconhecimento como 

entidade autônoma e a fortalecer seu movimento. 

 

5 O pós-Tito e o esfacelamento da Iugoslávia 

 

Com a morte de Tito, as relações de poder na Iugoslávia foram reorganizadas, com 

disputas pelo poder entre as diversas nações formadoras do país, por meio de seus partidos 

comunistas, não obstante, a forma de angariar apoio popular em suas Repúblicas, apelando 

para os sentimentos nacionais, como os sérvios ou os croatas. Todavia, antes destes apelos 

nacionalistas esfacelarem a Federação, o caminho para as guerras de secessão marcariam 

profundamente todo o país, sobretudo Kosovo, o local da Iugoslávia com os maiores 

índices de desemprego à época
1710

. 
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 GLENNY Misha. The Balkans: nationalism, war and the great powers 1804-2011. Updated ed. New 

York: Penguin Books, 2012, p. 566. 
1704

 Ibid. p. 561. 
1705

 Embora a Albânia também fosse grande produtora de matéria-prima, responsável pelo abastecimento do 

Bloco Soviético (GLENNY, 2012, p. 596). 
1706

 Esta aproximação, porém, não teria impactos nos arranjos constitucionais iugoslavos ocorridos no 

período, mas destaca-se, por exemplo, o auxílio existente em nível acadêmico, de Tirana a Pristina, sendo a 

Universidade de Pristina responsável pela cooperação entre os dois países, em diferentes níveis (KOLA, 

2003, p. 141-142). 
1707

 MALCOLM, Noel. Kosovo: a short history. New York: New York University Press, 2002, p. 325. 
1708

 Há diferenças entre tosks e gegs, variantes do idioma albanês. A variante tosk domina a região geográfica 

sul da área de distribuição do idioma albanês, alcançando a maior parte da Albânia, além de pontos na 

Itália, Macedônia do Norte e Grécia, enquanto a variante geg (também conhecida como gheg) é dominante 

no norte, ou seja, porção norte da Albânia, pontos em Montenegro, Sérvia, Macedônia do Norte e o 

Kosovo. 
1709

 MALCOLM, op.cit. p. 329. 
1710

 MALCOLM, Noel. Kosovo: a short history. New York: New York University Press, 2002, p. 337. 
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Logo após a morte de Tito, as relações entre os albaneses de Kosovo com os 

sérvios, que já vinham se deteriorando
1711

, pioraram. Em 1981, estudantes marcharam 

pelas ruas de Pristina exigindo melhores condições nas universidades, como a qualidade da 

comida servida nos refeitórios, por exemplo, o que acabou se espalhando para as demais 

regiões da Província Autônoma, transmutando-se de manifestação estudantil à 

manifestação política, clamando por elevação à categoria de República, o que, pela 

Constituição de 1974, pemitiria aos kosovares uma eventual secessão
1712

 da Federação 

Iugoslava. Como contra-partida a essas manifestações, a repressão policial só aumentaria 

durante a década de 1980
1713

. 

Provas de que o Estado Federal Iugoslavo começava a ruir, surgiram mais 

claramente em 1986, com o Memorandum SANU, manifesto publicado pela Academia de 

Ciências e Artes da Sérvia
1714

, de cunho fortemente nacionalista, acusando os kosovares de 

extermínio dos sérvios locais
1715

, o que constituiria o crime de genocídio, e pressão para 

emigração da população sérvia daquela região para a República Socialista da Sérvia, 

comparando a situação à época em Kosovo como uma reminiscência do período de 

                                                 
1711

 Embora as relações tivessem se deteriorado ao longo dos anos, desde 1974, com a nova Constituição, e, 

em certa medida, com a aproximação entre Albânia e Iugoslávia politicamente, aos kosovares eram 

garantidos alguns direitos inéditos em sua história. Além de permissões para viajar à Albânia, jornais, 

textos acadêmicos e livros escolares impressos naquele país passaram a ser disponíveis à população 

kosovar, melhorando a situação desta população dentro da Federação, embora fossem mantidos em uma 

posição inferior a das Repúblicas. 
1712

 SILBER, Laura; LITTLE, Allan. Yugoslavia: death of a nation. Rev. Ed. New York: Penguin Books, 

1997, p. 34. 
1713

 GLENNY, Misha. The Balkans: nationalism, war and the great powers 1804-2011. Updated ed. New 

York: Penguin Books, 2012 p.624-625. 
1714

 A Academia de Ciências e Artes da Sérvia (Српска академија наука и уметности) era conhecida pelo 

acrônimo SANU, desta forma o Memorandum, passou a ser chamado de Memorandum SANU 

(Меморандум САНУ). 
1715

 Embora os meios de comunicação sérvios também acusassem os albaneses de massacres aos sérvios, 

inclusive com casos de estupro, estudos indicam que a quantidade de casos de tentativa de estupro de 

mulheres sérvias por albaneses no período 1982-1989, é de trinta e um durante todo o período analisado, o 

que faz a média ser menos de cinco por ano, além de a maioria dos casos, no total, haverem sido cometidos 

por pessoas da mesma etnia que a vítima (MALCOLM, 2002, p. 339). Obviamente, estes dados não 

alteram a gravidade dos crimes, porém, demonstram que a forma como foram narrados e conforme foram 

divulgados pelos jornais e televisões sérvios apenas aumentavam as tensões entre os grupos étnicos, não 

contribuindo com a verdade que, embora preocupante, não resultava na ação direta de um grupo étnico 

contra outro, mas de violência sexual na Província Autônoma, sem que houvesse uma preocupação política 

para designar um determinado grupo de vítimas. Os meios de comunicação, assim como alguns políticos 

sérvios, deturparam dados apenas para acirrar as questões étnicas e, assim, poderem manobrar melhor a 

opinião pública apoiando causas nacionais, dando mais força aos pleitos secessionistas que seriam a marca 

da década de 1990. Interessante destacar que a televisão de Belgrado ao logo da crise iugoslava foi um dos 

principais agentes de fomento de ódio com relação às diferentes nacionalidades, inicialmente contra 

kosovares, passando a eslovenos e croatas, sempre dando apoio a Milošević contra qualquer grupo 

considerado contrário aos sérvios ou à pátria sérvia (SILBER; LITTLE, 1997, p. 120). 
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dominação turca, com suas punições por empalamento
1716

, sendo considerada a pior 

derrota dos sérvios desde a luta pela libertação do domínio turco, em 1804
1717

. 

Outro ponto do documento afirma que nunca, desde o período em que a Croácia 

tivera um Estado independente, a situação dos sérvios naquela República fora tão 

calamitosa, com emigrantes fugindo para a Sérvia, além de assimilações forçadas
1718

, 

demandando resoluções para o bem-estar dos sérvios dentro da Federação. 

Estas manifestações foram consideradas pelo líder do Partido Comunista Sérvio à 

época, Ivan Stambolić
1719

, como o “obituário da Iugoslávia”, uma vez que minava as 

fundações do país, baseadas no equilíbrio entre as nações e as nacionalidades, porém, para 

um político protegido de Stambolić, essas afirmações do Memorandum, podem ter servido 

como uma oportunidade de ganhar maior destaque em sua República, mudando o tom de 

seus discursos, passando a defender o nacionalismo, o que garantiria a ele, Slobodan 

Milošević
1720

, maior popularidade entre seus nacionais, os sérvios. 

Milošević no ano seguinte ao Memorandum assumiria a presidência do Partido 

Comunista na Sérvia, em seu caminho que o levaria à presidência da República Socialista 

da Sérvia, em 1989. Com uma retórica nacionalista, Milošević advogou pela diminuição da 

autonomia do Kosovo, começando a participar de diversas manifestações
1721

 nas quais 

declarava o quão importante o Kosovo era para a história da Sérvia
1722

, em alusão à batalha 

de 1389,  procurando alcançar maior proteção aos sérvios naquela Província e, ao mesmo 

tempo, tentando extinguir, ou diminuir, as pressões independentistas na região, por parte 

dos kosovares. 

Como presidente da Sérvia, já em 1989, ele conseguiria articular, com os políticos 

sérvios e alguns albaneses leais a ele
1723

, manobras políticas que garantissem a aprovação 

de emendas que alteravam a Constituição de 1974, retirando a autonomia das Províncias 
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London: Yale University Press, 2009,  p.158. 
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1720

 Слободан Мило евић, em cirílico sérvio. 
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Autônomas, Voivodina e Kosovo, o que levou a uma série de protestos nesta última, com 

22 kosovares e dois policiais mortos
1724

. 

Poucos meses após a mudança constitucional iugoslava, um dos momentos de 

comoção nacionalista que serviu para acirrar ainda mais os ânimos entre kosovares e 

sérvios de Kosovo, foi o discurso  proferido por Milošević em Gazimestan
1725

, Kosovo, um 

memorial que comemora a batalha de 1389. 

Nesta oportunidade, discorreu sobre os sentimentos patrióticos sérvios
1726

, 

clamando pela união deste povo que se encontrava dividido em diversos territórios, uma 

vez que apenas pela união, poderiam, os sérvios, voltar a ter dignidade
1727

. Este discurso 

não apenas conseguiu causar mais instabilidade entre as populações sérvias e kosovares, 

como também causou desconforto e animosidade nas delicadas relações existentes entre 

todas as demais nacionalidades da Iugoslávia e seu mais numeroso grupo étnico, isto é, os 

sérvios, desestabilizando ainda mais o Estado Federal. 

Esta mudança, ao fim, garantiria a Milošević o controle de três votos, em oito 

possíveis
1728

 para presidente da Federação Iugoslava, precisando apenas garantir o voto 

também de Montenegro, para conquistar a metade dos votos, o que causou preocupação 

nos demais presidentes das Repúblicas, como o da Eslovênia, Milan Kučan. 

Isto seria um marco na guinada pró-dissolução da Iugoslávia
1729

, com aumento das 

manifestações nacionalistas de cada República, das tensões entre elas e das disputas entre 

os presidentes das principais Repúblicas em conflito, Kučan na Eslovênia, Franjo 

Tudjman
1730

 na Croácia e Milošević na Sérvia. Os dois primeiros buscando a 

independência de suas Repúblicas, enquanto o líder sérvio procurava apoiar as minorias 

sérvias na Croácia, na região da Krajina
1731

 além de, posteriormente, tanto o líder croata 
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quanto Milošević fazerem o mesmo com seus grupos étnicos habitantes da Bósnia e 

Hezergovina. 

A década de 1990 veria o colapso final da Iugoslávia, com guerras intestinas entre 

as diferentes etnias que acabariam com os elos constitucionais que faziam diferentes 

nacionalidades permanecerem unidas na Federação.  

Na Croácia, Milošević encorajara a minoria sérvia a se sublevar contra o governo 

daquela República
1732

, o que causou confrontos entre as duas nacionalidades, com ao 

menos vinte e nove rebeldes sendo presos em abril de 1991
1733

, ano que viu as aspirações 

nacionalistas eslovenas, também, ganharem mais força, com sua declaração unilateral de 

independência em junho daquele ano, causando uma guerra que duraria dez dias, com a 

participação da Comunidade Econômica Europeia
1734

 como mediadora do conflito. O 

resultado final seria o reconhecimento da independência da República da Eslovênia
1735

, o 

que acelerou, definitivamente, o processo de fragmentação iugoslavo. 

A guerra civil iugoslava iniciada em 1991 alcança também a Croácia e a Bósnia e 

Herzegovina e, depois de ambas haverem se autodeclarado independentes em 1992
1736

, o 

conflito tomou proporções mais drásticas com limpeza étnica
1737

 em porções de território 

bósnio
1738

. 

As Nações Unidas, via Conselho de Segurança e a resolução 743
1739

, criaram a 

UNPROFOR
1740

, força mantenedora da paz para a antiga Iugoslávia, que contou com a 
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participação de contingente brasileiro ao longo do mandato
1741

, cuja missão era manter 

zonas desmilitarizadas no conflito e permitir acesso à cidade de Sarajevo, não a deixando 

isolada. 

Esta guerra, que acabou se estendendo entre sérvios, croatas e bosníacos
1742

 durará, 

com pesadas perdas humanas, até 1995, só sendo encerrada com o reconhecimento da 

independência da Croácia e com os Acordos de Dayton, que permitiriam a criação de uma 

Bósnia e Herzegovina independente e multiétnica, composta, pelo anexo 2
1743

, da 

Federação da Bósnia e Herzegovina além da Republika Srpska, território de maioria sérvia, 

além de partes da Federação composta por maioria de croatas ou de bosníacos, isto é, de 

eslavos muçulmanos da região. 

O território passou a receber a Implementation Force, força multinacional sob o 

comando da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) que substituiria a 

UNPROFOR
1744

, auxiliando na formação e na garantia de segurança da Bósnia e 

Herzegovina
1745

. A guerra, finalmente, seria encerrada em 1995, porém, conflitos 

ressurgiriam mais uma vez na região, três anos depois, no Kosovo. 

Desde a extinção da autonomia da Província, o Kosovo viu aumentar as 

manifestações contra o regime sérvio, com paralisações lideradas pelos mineiros de 

Trepça
1746

, com barricadas e greves de fome. Esta situação fez aumentar o número de 

policiais no Kosovo e um Estado de Emergência ser declarado, o que levou a um grande 

número de prisões de manifestantes
1747

. 

Estas medidas, já se somavam ao diferente tratamento dado pelo governo às áreas 

de maioria sérvia
1748

 e às áreas de maioria albanesa, a primeira recebendo investimentos e 

contando com programas de incentivo aos albaneses da região para procurar emprego em 

outras áreas do país, que não o Kosovo, além de medidas temporárias
1749

 para diminuir 
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conflitos entre as populações de etnia diferentes, como o fechamento da Academia de 

Artes e Ciências do Kosovo
1750

, ou a demissão massiva de funcionários públicos albaneses. 

 Os descontentamentos da população kosovar permitiram a formação de grupos 

para discutir a possível secessão do Kosovo, organizando um plebiscito via Assembleia
1751

, 

cujo resultado fora de 87% de votos pró-independência do Kosovo, o que daria força para a 

Liga Democrática do Kosovo, a LDK
1752

, partido político que surgira no Kosovo poucos 

anos antes, logo após a perda de autonomia da Província
1753

. 

Este partido, liderado por Ibrahim Rugova, político experiente, cuja plataforma 

política era baseada na busca pacífica pelo retorno da autonomia, o que, com a estagnação 

econômica e o aumento das medidas duras dos sérvios com relação aos albaneses, 

aumentava a pressão por medidas mais radicais. 

O ano de 1997 foi marcado pela primeira aparição do grupo conhecido como 

Exército de Libertação do Kosovo
1754

, que começaria a despontar no cenário internacional, 

procurando dar publicidade para a causa kosovar, buscando uma iniciativa como a dos 

Acordos de Dayton para os albaneses do Kosovo
1755

. 

Um ano antes este grupo fora responsabilizado por alguns ataques a sérvios em 

Kosovo
1756

. A ideia advogada pelo grupo armado baseava-se no possível apoio que a 

comunidade internacional ofertaria à causa albanesa, o que era bem-vindo por grande parte 

da população jovem kosovar
1757

. 

Em 1998 o conflito entre albaneses e sérvios começaria de fato
1758

, com uma 

ofensiva da força policial sérvia em Drenica
1759

, resultando na morte de 22 albaneses e no 

êxodo da população civil da região. A partir deste momento a guerra entre os sérvios e o 

Exército de Libertação do Kosovo se iniciaria.  
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O conflito se estenderia até o começo de 1999, quando as partes envolvidas no 

conflito, assim como o Grupo de Contato
1760

, participaram de uma reunião em 

Rambouillet, próximo a Paris, para discutir o futuro de Kosovo
1761

 a ser pactuado no que 

ficara conhecido como Acordo de Rambouillet, envolvendo diretamente o governo da 

Iugoslávia e os governo da Sérvia e do Kosovo especificamente, trazendo entre os pontos 

do acordo, igualdade de tratamento entre os moradores da região, sem distinção com 

relação às etnias
1762

, porém, não houve resultados positivos, o que faria a guerra piorar. 

Pouco após o fracasso das negociações, as forças da OTAN presentes na região 

começariam bombardeio constante às posições sérvias, com o objetivo de minar as forças 

de Milošević, uma intervenção de forma unilateral, duvidosamente possível de considerar 

juridicamente, perfeitamente, legal, ainda que tenha sido feita para garantir o fim dos 

abusos aos direitos humanos. 

Esta intervenção ganhou críticas até dos oponentes de Milošević, como um ato 

inapropriado e imoral, haja vista que gerou incontáveis perdas, tanto humanas, quanto 

danos nas cidades e edifícios, além de quedas nos níveis econômicos tanto da Sérvia e do 

Kosovo, quanto dos seus vizinhos balcânicos
1763

, bem como foi responsável por causar um 

problema colateral, os ataques aéreos executados pela OTAN ensejaram maior fluxo de 

exilados
1764

, acentuando o sofrimento dos albaneses, a quem incumbia proteger.  

Durante o conflito, em junho de 1999, o Conselho de Segurança das Nações Unidas 

expediu a resolução 1244
1765

, importante para a solução do conflito, no mesmo mês em que 

a KFOR
1766

 e as forças iugoslavas e sérvias entravam em um acordo de cessar-fogo, 

encerrando as hostilidades entre as partes via Tratado de Kumanovo
1767

. 
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A resolução do Conselho de Segurança além de exortar a República Federal da 

Iugoslávia, especialmente os sérvios, a colocar um fim à violência encontrada no Kosovo, 

criava uma missão especial da ONU no Kosovo, a UNMIK
1768

, cujos objetivos eram 

administrar interinamente o território, como forma de garantir a paz, além de trabalhar pela 

desmilitarização das forças albanesas. Desta forma, a UNMIK seria a responsável por toda 

a organização do Kosovo, além de trabalhar pelo diálogo entre sérvios e albaneses
1769

, 

encerrando, desta forma, os conflitos que fracionaram a Iugoslávia. 

 

6 Sob a administração da ONU e a independência 

 

Com a administração da ONU, pela UNMIK, Kosovo continuava formalmente sob 

a soberania da Sérvia, embora esta pouco pudesse exercer de sua soberania no território. 

Neste cenário, Milošević deixaria o cargo de presidente da Iugoslávia, sob fortes protestos 

populares, além da perda, com relação a comunidade internacional, de reconhecimento e 

de credibilidade, sendo a Iugoslávia, sobretudo a Sérvia, considerada um Estado pária
1770

, 

com os crimes cometidos durante as guerras de independência sendo investigados pelo 

recém-criado Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia
1771

.   

Este Tribunal teria o próprio Milošević como um dos investigados principais, sendo 

levado à Haia
1772

, pelo novo governo sérvio, em 2001
1773

. Cumpre destacar que 

inicialmente, houve bloqueio da República Federal à lei de cooperação com o Tribunal, o 

que permitiu a República da Sérvia, sua constituinte, alegar que por inação da Federação, a 

ela caberia a primazia sobre a situação e, portanto, a entrega à Haia
1774

 , o que foi 

confirmado no Vidovdan, 28 de junho
1775

, dia, como demonstrado, de muita importância 

para a história dos sérvios. 
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A situação interna do Kosovo não seria muito alterada, continuando sob o domínio 

da administração internacional, reestruturando-se econômica e administrativamente,  ainda 

que com alguns momentos de tensão sobretudo nas regiões orientais de Kosovo e na 

vizinha Sérvia, com perdas humanas, solucionado pelos Acordos de Konculj de 2001, além 

de turbulência nas áreas da Macedônia do Norte habitadas por albaneses, sobretudo 

próximas às fronteiras
1776

. 

Outro problema existente no Kosovo era a diferença nas relações de seus 

habitantes. Enquanto os albaneses usavam o euro para as trocas econômicas, dispunham de 

documentos emitidos pelas Nações Unidas, dirigiam carros com identificação local e 

ostentavam símbolos albaneses, os sérvios usavam dinar
1777

 para as transações comerciais, 

dispunham de documentos emitidos, assim como o registro de matrícula dos automóveis, 

pela República da Sérvia e desta, ostentavam símbolos pátrios, como a bandeira 

nacional
1778

. 

O sentimento de independência ficaria ainda mais forte após o último 

desmembramento da Iugoslávia, com a secessão, de forma pacífica de Montenegro da 

Federação, em 2006. Um país de apenas 672 mil habitantes conseguira sua independência. 

Ao Kosovo, com uma população três vezes superior à de Montenegro, não seria esperada 

situação diferente
1779

. 

Finalmente, em 2008, dois anos após o plebiscito que declararia a independência de 

Montenegro, Kosovo faria a sua declaração unilateral, separando-se definitivamente da 

Sérvia, porém, ainda com a presença da UNMIK em seu território
1780

.  

Esta declaração unilateral seria levada, dois anos depois, em 2010, à Corte 

Internacional de Justiça, órgão judiciário máximo das Nações Unidas, na modalidade 

consultiva, conforme o art. 96 da Carta das Nações Unidas, para proferir Parecer 

Consultivo
1781

 acerca da legalidade da declaração unilateral de independência do Kosovo, 

isto é, se esta feriria de alguma forma o disposto pelo Direito Internacional. 
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A reposta foi positiva acerca da legalidade, uma vez que não haveria nenhuma 

proibição nas declarações de independência segundo a prática dos Estados
1782

. Este 

resultado acelerou o processo de reconhecimento do Kosovo como país independente por 

diversos países, embora não pelo Brasil. 

Esta é a situação em que se encontra atualmente o Kosovo, com reconhecimento de 

diversos países, embora alguns de forma conturbada
1783

, permanecendo com a força da 

ONU, a UNMIK em seu território, embora com cada vez menos atribuições, tendo passado 

boa parte das políticas de estruturação do Estado, após a declaração de independência do 

Kosovo à EULEX – Missão da União Europeia para o primado do direito em Kosovo
1784

, 

criada pelo Conselho da União Europeia
1785

. 

Suas funções foram estendidas posteriormente
1786

, com mandato atual que durará 

até junho de 2021, podendo ser prolongado em novo acordo, coordenando a polícia do 

país, seu judiciário e Ministérios associados, além de trabalhar em áreas específicas como 

medicina forense e no programa de proteção a testemunhas. 

Em adição aos esforços mencionados, há também, funcionando atualmente na Haia 

nos Países Baixos, as Câmaras de Especialistas para Kosovo e o Escritório do Procurador 

Especialista, conhecido como Tribunal Especial para o Kosovo. 

O Tribunal foi criado a partir de entendimento entre Kosovo e a União Europeia, 

por meio da EULEX
1787

, tendo iniciado suas funções recentemente, com o julgamento da 
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1783

 Como demonstrado no começo do presente capítulo, com alguns Estados reconhecendo e, 

posteriormente, explicando-se ou “retirando” o reconhecimento, instituto não reconhecido pelo Direito 

Internacional, portanto, anômalo e sem validade legal, ainda que de importante força política, sobretudo em 

nível regional. 
1784

 Esta missão tem o cuidado de destacar que trabalha dentro do quadro criado pela resolução 1244 do 

Conselho de Segurança da ONU e também dentro das perspectivas advindas do Parecer Consultivo da 

Corte Internacional de Justiça, em 2010, bem como da declaração unilateral de independência, proclamada 

pelo Kosovo, dois anos antes, em 2008. 
1785

 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Council joint action 2008/124/CFSP of 4 february 2008 on 

the European Union Rule of Law Mission in Kosovo, EULEX KOSOVO. Disponível em: https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.042.01.0092.01.ENG&toc=OJ:L:2008:042:TOC. Acesso em: 14 

maio 2019. 
1786

 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Council Decision (CFSP) 2020/792 of 11 june 2020 

amending Joint Action 2008/124/CFSP on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo (Eulex 

Kosovo). Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0792&from=EN. Acesso em: 16 out. 2020. 
1787

 KOSOVO SPECIALIST CHAMBERS & SPECIALIST PROSECUTOR’S OFFICE. Kosovo Law on 

ratification and exchange of letters. Disponível em: https://www.scp-ks.org/en/documents/kosovo-law-

ratification-exchange-letters. Acesso em: 15 out. 2020. 
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acusação de crimes de guerra ao ex-oficial do Exército de Libertação do Kosovo, Salih 

Mustafa, no final de setembro de 2020
1788

. 
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 BAMI, Xhorxhina. First suspect appears at Hague-based Kosovo war crimes court. In: BALKAN 

TRANSITIONAL JUSTICE. News. Pristina, 28 set. 2020. Disponível em: 

https://balkaninsight.com/2020/09/28/first-suspect-appears-at-hague-based-kosovo-war-crimes-court/. 

Acesso em: 16 out. 2020. 
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