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NOTÍCIA INFORMATIVA
A Assembléia Geral das Nações Unidas, na reunião de
1ÜÍ8, em Paris, dando cumprimento à sua resolução de 21
de novembro de 1017, elegeu uma comissão de quinze membros constituída de professores "conhecidos por sua competência cm Direito Internacional", independentemente dos
governos dos países a que pertençam, e que, "além de possuírem as condições de competência exigida, representassem as grandes formas de civilização e os principais sistemas juridicos do mundo". Foram eleitos, pelo sistema jurídico anglo-saxão, os professores James Leslie Brierley, da
Universidade de Oxford, na Inglaterra, c o professor Manley
O. Hudson, da Universidade de Harvard, nos Estados U n i dos: pelo sistema jurídico da Europa continental, os professores George Scelle, da Universidade d*e Paris, J. A. P.
François, da Holanda, e Jean Spiropoulos, reitor da Universidade de Atenas; pelo sistema eslavo, os professores Yladmir Koretsky, da Universidade de Kharkof e .lososliaf Zourek, da Universidade de Praga; pelo sistema do extremo
oriente, Shiishi Hsu, <la China e Sir Renegai Narsing Rau,
da í n d i a ; pelo próximo oriente, Faris el-Khourv, da Síria;
pelo m u n d o escandinavo, Sandslrom, da Suécia. Peio sistema sul-americano foram eleitos os senhores Ricardo .1. A.
Alfaro, do Panamá, Roberto Córdova, do México, Jesus
M:iri;> Yepes, da Colômbia, e o ex-professor da Universi-

(hulc do r«io de Janeiro, que tem a honra de vos dirigir a
palavra neste momento.
A "(.-omissão de Direi Io Internacional" - este é o título oficial do organismo
iniciou os seus trabalhos no
começo de abril em Lake Süccess, sede das Nações Unidas,
e elegeu, nu sua primeira reunião, um presidente, dois vicepresidenles, c um relator-geral. Foram eleitos presidente <>
professor Manlcy O. Hudson; primeiro vice-presidente o
professor Koretsky; segundo vice-presidente Sir Renegai
Rau, c relator-geral o professor Gilberto Amado.

Na sua segunda parle continha o Relatório o "Projeto
de Declaração sobre os Direitos e Deveres dos Eslados",
que a Comissão teve de formulai- em cumprimento da Resolução 178 (II) da Assembléia Geral. (A notar desde logo
a modificação do título. Na impossibilidade, verificada clur u n l e os debates, pela Comissão, de formular os Direitos
e Deveres dos listados, a Comissão ateve-se a elaborar
princípios gerais nobre Direitos e Deveres dos Eslados. No
correr desla conferência, havendo tempo, me delerei na
explicação deste ponto particular) .

A Comissão de Codificação, criada pela Assembléia
em 1946 "para estudai' os métodos apropriados ao desenvolvimento progressivo do Direito Internacional e sua Codificação", comissão essa composta então de representantes
de de/oilo governos, da qual fi/ parle como delegado do
Brasil, estabeleceu, na sua sessão de maio e junho de 1947,
um Kslatuto em v i n t e e seis artigos, d e f i n i n d o o objetivo
e fins da Comissão de Direito Internacional.

A Urdem do dia da sessão deste ano que se realixou
cm Genebra de 5 de j u n h o a 31 d_c. julho constava dos seguintes itens:

O primeiro Relatório elaborado por mim, de acordo
com o Estatuto, aprovado pela Assembléia Geral das Nações Unidas na sessão do ano passado, compunha-se de
duas parles, abrangendo um capitulo sobre questões gerais,
eleição e composição da Comissão, fixação da ordem do
dia; outro capítulo sobre o "Exame do Conjunto de Direito Internacional" e as "Matérias" de Direito Internacional
examinadas pela Comissão assim como as escolhidas como
devendo ler prioridade ,para estudo com fins de codificação e o estabelecimento de uma ordem de prioridade; um
terceiro capitulo sobre a "Formulação dos princípios de
Nuremberg" e redação de um "Código de Crimes contra a
paz e a segurança da humanidade"; um quarto capítulo
sobre o "Problema da Jurisdição Criminal Internacional";
um quinto sobre "Meios de t o r n a r mais acessível a documentação relativa ao Direito Internacional Costumeiro";
um sexlo capítulo sobre "Cooperação com outros organismos".

l . a) Resolução 373 (IV) da Assembléia Geral, dalada de G de de/embro de 1949, concernente à aprovação da
p r i m e i r a parle do Relatório sobre os trabalhos da Primeira sessão.
2. />) Resolução 375 (IV) da Assembléia Geral, da
mesma d a t a , relativa ao Projeto da Declaração de Direito
e Deveres dos Estados.
2. Resolução 374 (IV) da Assembléia Geral, a i n d a da
mesma data, recomendando à Comissão fazer figurar cnlre
as matérias prioritárias a questão das águas territoriais.
3. «) Formulação dos Princípios de Nuremberg.
b) Preparação de um código de crimes contra a
paz e a segurança da h u m a n i d a d e .
1. Oportunidade e possibilidade da criação de um
órgão judiciário internacional, encarregado de julgai- as
pessoas acusadas de genocídio e outros crimes que seriam
submetidos à sua jurisdição em virtude de convenções internacionais.
5. Direito dos Tratados.
(i. Processo Arbitrai.
7. Regime do Alto Mar.

8. Meios de tornai- mais acessível a documentação relativa ao direito internacional costumeiro.
í). Direito de Asilo Político.
j O . Cooperação com outros organismos interessados
na codificação c no desenvolvimento do direito internacional .
O ponto relativo ao direito de Asilo Político, foi posteriormente eliminado da agenda, por estar presentemente
submetida à Corte de Justiça Internacional uma controvérsia sobre o assunto. Preferiu a ('omissão aguardar o
pronunciamento da Corte para depois empreender a dis.cussão do problema. A Comissão resolveu dar prioridade
Ys m a t é r i a s ,'5-a, l, ,">-)> e N .

UTILIDADE E OPORTUNIDADE DA CODIFICAÇÃO
Para os membros da Comissão de Direito Internacional
a discussão sobre a u t i l i d a d e e oportunidade da obra de codificação está superada pelo voto da Assembléia que criou a
Comissão e cujo mandato é i m p e r a t i v o . Incumbe-lhe, à Comissão de Direito Internacional, de acordo com a Resolução
n." 171 ( I I ) da Assembléia Geral, a d o t a d a a 21 de novembro
de 1947, proceder a um "exame geral de todo o Direito Internacional, com o fim de selecionar tópicos para codificação, tendo em vista os projetos existentes de origem govern a m e n t a l , ou não. Pela mesma Resolução e nos lermos do
seu Estatuto cumpre-lhe, outrosslm, submeter à Assembléia lodo tópico cuja consideração ela j u l g u e "necessário"
ou "desejável".
Codificar? Não c o d i f i c a r ? E' vantajoso apanhar o Direito em certo momento histórico, prendê-lo no texto escrito, fix^-lo, imobilizá-lo, restringindo-lhe, detendo-lhe a
evolução? Será vantajoso definir, precisar, especificar o
sentido de certas regras existentes sujeitas a interpretação
variável de t r i b u n a l a t r i b u n a l , de país a país? Por outro

:lado, não serão grandes os perigos resultantes da operação
•de captar, no corpo da c o m u n i d a d e i n t e r n a c i o n a l , normas
costumeiras de alcance c de aplicação variadas, desintegrá-las do seu todo nem sempre seguros de lhes abranger
a extensão específica? Sabemos, todos, o perigo de formular o co-siume de maneira imperfeita, com a conseqüência
<le incorporar ao texto escrito uma parte da lei, e n q u a n t o
a o u t r a p a r l e c o n t i n u a a vigorar e n t r e as n o r m a s não escritas. . .
E' o momento a t u a l , com o m u n d o , em plena guerra,
aqui f r i a , ali ardente, continentes contra continentes, o comércio internacional bloqueado pelo antagonismo das nações preponderantes, interrompido em grandes porções do
p l a n e t a ; é o m o m e n t o a t u a l , o m u n d o c i n d i d o em dois blocos, de medo e de angústia, o oportuno, para se empreender a obra de paz por excelência, a codificação do Direito?
E' esta hora, de t u m u l t o e de redemoinho, de quase
•pânico, a hora ideal para que homens estudiosos c serenos se assentem em torno de uma mesa para ponderar
e n t r e si, na balança dos j u l g a m e n t o s destendenciosos, com
a imparcialidade do espirito c i e n t í f i c o , os princípios, as
normas excelentes?
A questão está respondida pela decisão da Assembléia.
A Assembléia das Nações Unidas pensou que esta hora
era o p o r t u n a . Isto, é verdade, há três anos, ((liando a guerra
fria não h a v i a a i n d a descido abaixo de zero, quando a
guerra acesa não havia a i n d a rebentado cm n e n h u m a das
achas a c u m u l a d a s nas fogueiras do m u n d o .
E o pensou lendo d i a n t e de si o arligo 13 da Carla que
assinou à Organização das Nações Unidas, ao lado da f u n ção polílica, a tarefa de encorajar o "desenvolvimento progressivo do Direito Internacional e sua codificação".
As Nações Unidas foram concebidas, como é notório,
em D u m b a r l o n Ooaks, como i n s t i t u i ç ã o meramente polílica. Não se falava em Direito nas propostas p r i m i t i v a s
•dos listados Unidos, do Reino Unido e da União Soviética.

Devemos à iniciativa chinesa, logo acompanhada pela
maioria dos pequenos Estados, a idéia de introduzir o Direito na Carta das Nações Unidas. O histórico desses fatos
e a impresão da atmosfera de São Francisco estão em publicações numerosas a respeito. Nàõ~me dcterei, pois, nesse
ponto.
As Nações Unidas foram concebidas - é i n ú t i l negá-lo
como uni sucedâneo à "balança de poder", ao "equibrio de forças". Foram concebidas, em oposição ao cspírilo de segurança coletiva, malogrado em Genebra, na I>iga,
das Nações. O Direito Internacional para os Três Grandes,
não era de ser citado e referido. Nenhum dos estadistas
que representavam os Três Grandes quis retomar o posto
de Woodrow Wilson. A bandeira que levantavam não era
a do idealismo do professor de Direito; era a do realismo
de próceres políticos interessados em manter a paz pela
convivência das potências predominantes.
/ /i
A TiíCNICA DA CODIFICAÇÃO
Quais os processos técnicos habitualmente utilizados
pela Comissão Internacional? A frase é esquemática e pode
ser interpretada variadamente. Para nós, encontra-se a
elucidação dela nos precedentes de Haia e de Genebra,
principalmente nas lições que se desprendem dos trabalhos de codificação levados a efeito sob os auspícios da
Liga das Nações. Penetradas desses ensinamentos, é que,
no Com i lê de 17 membros designados pela Assembléia
no verão de 19-17, para estudar os métodos de desenvolvimento progressivo e codificação do Direito Internacional...
(Comissão que se reuniu em Lake Success) nos batemos
para que em nosso Estatuto não se fizesse diferença marcada entre desenvolvimento do Direito e Codificação.
O artigo 15 desse Estatuto, guia de todo o processo de
trabalho a ser empreendido pela Comissão de Direito Internacional, objetiva esse propósito vitorioso. E' resultado

de lula entre tendências opostas, e é, ao meu ver, uni bom
resultado. Reza o artigo 15: - - A expressão "desenvolvimento do Direito Internacional" é empregada aqui por comodidade para atender aos casos em que se trate de redigir convenções sobre assuntos que ainda n ã o . t e n h a m sido
objeto de regulamentação pelo Direito Internacional, ou
relativamente aos quais o Direito não tenha atingido um
grau suficiente do desenvolvimento na prática dos Estados". "Do mesmo modo, a expressão "codificação, do Direito Internacional", é usada por comodidade, para atender aos casos em que se trate de formular com mais
precisão e de sistematizar as regras do Direito Internacional em assuntos nos quais uma prática estatal considerável já exista, assim como precedentes e opiniões doutrinárias".
A importância dessa decisão de compromisso está em
que, graças a ela, a Comissão de Direito Internacional pode
trabalhar como um corpo científico, libertado da preocupação de transigir com o fim de obter acordo dos Estados em
ludo que se relacione com o desenvolvimento do Direito
-Internacional e, ao mesmo tempo, poderá recomendar, como
órgão codificador, as matérias e princípios cuja codificação ela julgue "necessária" ou "desejável". Os embaraços
que entravaram a obra dos peritos de Genebra, seriam
4isssim evitados. O que fosse suscetível de aceitação pelos
Estados, no entender da Comissão, tomaria forma de convenção. Seria assim recomendado à Assembléia o que estivesse não longe, no seu entender, de encontrar a convergência dos Estados, o que a Comissão reputasse digno da
operação, quanto possível definitiva. Os pontos ainda duvidosos sobre que a Comissão não tenha atingido julgamento preciso serão submetidos ao público, por intermédio
do Secretariado das Nações Unidas, como contribuição "doutrinária" para o progresso dos estudos de Direito.

A CODIFICAÇÃO E AS NAÇÕES UNIDAS
No discurso que proferi ao inaugurar-se a Comissão, à
sua primeira reunião em abril do ano passado, em Lake
Success, disse entre outros conceitos, os seguintes que aqui
traduzo dos Ilecordx: - - Devemos ler sempre presente ao
nosso espírito uma consideração fundamental: nosso trabalho tem por escopo servir as Nações Unidas. A liberdade
"de procurar no conjunto do Direito Internacional, os assuntos apropriados à codificação", não nos é outorgada
senão com essa aplicação. À primeira vista estou enunciando um truismo. Mas guia-me simplesmente o desejo de
objetividade. Cumpre-nos procurar pontos de apoio no espírito da Carta das Nações Unidas a fim de escapar ao
nosso siibjctivismo de autores e autores especialistas. Cada
um de nós tem suas idéias doutrinárias e sua concepção
sobre o caminho a seguir. Mas não devemos esquecer que
não somos nós quem devemos "criar", mas as Nações Unidas. Cumpre-nos esquecer nossas predilcções continentais,
como nossas preferências teóricas. Devemos afastar do
nosso horizonte, por outro lado, a estrela i n a t i n g i v e l . Limpar o nosso céu de nuvens mas sem procurarmos miragens
diamantinas. Nosso farol deve ser a Carta das Nações Unidas, mas sem esquecermos que a Carta é contraditória.
Nosso roteiro deve ser o da Paz, mas por organização, uma
organização de Estados de caráter ecumênico e " i n s t i t u cional", para empregar linguagem em uso atualmente. Essa
organização está longe de poder aspirar a constituir-se em
super-Estado, mas a natureza dela é incompatível a seu
turno com uma ordem política que confere aos Estados o
arbítrio de se interessar só e só pelos problemas que diretamente lhes dizem respeito. A existência de uma organização como a das Nações Unidas, quase universal, implica
a aceitação pelos Estados como se se tratasse de um princípio de Icge laia, do falo de que eles, os Estados, formam
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nina comunidade internacional, em relação às quais são
"obrigados", cm toda a exlensfio do termo.
Esta idéia não ó recente. Dela, dessa solidariedade
ativa dos Estados, se fala há muito. E foi proclamada pelo
Brasil cm lermos lapidares, pela boca de José Iligino, na
conferência do México, em 1901. Dizia o nosso patrício
"Nesta concepção o ponto fundamental (traduzo do
inglês, sem ter o texto português diante dos olhos) c a
base de todas as instituições deve ser, não a independência dos Estados, mas o reconhecimento do principio de comunidade, internacional, em virtude do qual cada Estado,
ainda que se conservando independente, se acha naturalmente vinculado aos outros por interesses materiais e morais, idéia em suma, de solidariedade entre si, que determina em conseqüência o reconhecimento de direitos e deveres recíprocos". Esta solidariedade a que se reportava
o jurista brasileiro, conquanto oficialmente admitida, se limitava ao reconhecimento de direitos e deveres entre cada
listado e os outros, enquanto que a noção de comunidade
internacional, das Nações Unidas, implica relações e direitos e deveres não somente entre os Estados mas também enire estes e a organização internacional. Sem dúvida, nenhuma subordinação de ordem executiva existe, à
exceção das matérias previstas no capitulo VII da Carta.
O que a organização internacional estabelece em definitivo
é ([iie as relações bilaterais entre os Estados podem em
/odos os domínios, a que a Carla se refere, tornar-se objeto
de considerações não dos Estados entre si considerados
isoladamente, mas da comunidade internacional organizadas nas Nações Unidas. A circunstância de que os podcres de intervenção da organização se restrinjam comumente
a simples recomendações não muda, em nada, a substância
do princípio; significa simplesmente que certas precauções
(k-vem sei' tomadas na aplicação do principio.
Como ignorar a incidência dos princípios das Nações
U n i d a s sobre a intcmacioníiüzação de matérias só sujeitas
até pouco tempo aos domínios da competência interna, ou,
__ u —

no máximo, (ias relações bilaterais, tais como os direitos
d<> homem e a proteção dos povos coloniais?

OS ESTADOS K C) DIREITO INTERNACIONAL
Ao preparar-me para a tarefa tive bem em consideração, não só o ponto de vista que acabo de expressar como
outros dominantes em nossos dias, pontos de vista ressaltados pela International Law Associalion c na Grotius
Society, da qual fazem parte vários dos juristas que trabalharam na ('.omissão de Expcrts da Sociedade das Nações,
encabeçada por Sir Cecil Hurst, cujas tendências preponderaram na formação da tendência geral; isto é, que a tarefa de codificação devia passar das mãos dos diplomatas
representantes dos governos para as dos cientistas c especialistas do Direito Internacional.
O malogro retumbante das conferências diplomáticas
de codificação coincidindo com o surto dos trabalhos de
grande valor da Harvard T.avv School determinaram essa
ofensiva (a palavra é de Visscher) em favor da ciência
pura. Eu tinha acompanhado a marcha do assunto não
só como estudioso da matéria se não lambem como presidente da Comissão de Diplomacia durante longos anos
na Câmara e no Senado da República. Tinha d i a n t e dos
meus 'olhos as atitudes do nosso delegado na Liga
das Nações, o Sr. R a u l Fernandes, e suas palavras de
desilus&O, numa sessão famosa, às quais me reportei então
num dos meus pareceres. Não me deixei embair pela suposição vã de que, por que os métodos diplomáticos faliram,
forçoso seria concluir-se que t r i u n f a r i a m os esforços dos
homens de ciência. Ao meu espírito sempre foi evidente
que a questão de método é sempre acessória ou suplement a r em matéria de codificação internacional. O essencial
não é o método. E' o estado das relações entre as potências. Não é o remédio a ser empregado. E' saúde da comunidade internacional. E' a higidez do corpo coletivo.

Não devemos perder de vista que a codificação só será
um empreendimento artístico destinado a fornecer satisfações estéticas, ao jurista de gabinete, aos sonhadores, aos
utopistas, aos iniciadores solitários, aos Bentham, Abbé
Gregoire, Lorenzo Colune, James Mil, Farrater (Dom Estaban) William Ladd, Bluntschill, David Dudley Field, Flore,
Duplessis, Internoscia, nosso Epitácio, K l e i n . . . Ou então
a grupos isolados como os do I n s t i t u t o de Direito Internacional, a I n t e r n a t i o n a l Law Assoeiation, a Harvard
Research in I n t e r n a t i o n a l Law, e outros, que conduzidos,
em geral, por um homem ou homens de fé, pacientemente
se absorvem na nobre volúpia de levantar no terreno dos
bons desejos místicos, edifícios perfeitos.
Mas as conferências diplomáticas, das primeiras panamericanas às ú l t i m a s de Haia e de Genebra, t e n d a m a
outros f i n s : oferecer aos Estados a possibilidade de se entenderem sobre certos pontos definidos de Direito aos quais
conferiram eles, os Estados, o caráter de norma j u r í d i c a .
Aí - nesse terreno, no das conferências diplomáticas
- não há Rui Barbosa que triunfe. Aí o triunfo não é do
batalhador desarmado pelo Direito ideal; aí, a lança de
Quixole não ilude os Sancho Pancha da realidade p o l í t i c a ;
não é uma lança perigosa... A linguagem da vida
ai
de nós - não é expressa somente pelo pequenino gigante
do Brasil mas também pelos Golias dos Estados portentosos, os de Marlens e companheiros. Nem um é faltoso
por falar sem propósito imediato nem outro por só falar
sob esse propósito. A vida, mesmo no terreno do Direito,
precisa de um como do o u t r o . Mas o fato c que no sistema
i m p e r f e i t o do jns iiaxccndi que é o do Direto Internacional,
sendo os Estados ao mesmo tempo sujeitos e órgãos da
sociedade em formação, que é a sociedade i n t e r n a c i o n a l ,
só eles, os Estados, são senhores de escolher os pontos de
Direito a d e f i n i r , a transformar em regras normativas.
Partidários do Direito Natural, e "objctivistas", podem
compelir como lhes aprouver na formulação de princípios
e de textos. Na ausência de uni poder superior, compará— 13 —

Uma observação a sei' devidamente levada em conta
pelo codificador do Direito Internacional é que. a codificação deste Direito pouco lem de comum com a codificação
do Direito Interno. Neste, o Direito é uma realidade visível; os princípios a serem incorporados no Código, formulados pelas organizações legislativas ou sancionados pelo
costume, vigoram na comunidade social e se apresentam

aos olhos do codificador na sua força incontestável. O
jurista encarregado de o sistematizar, precisa-lhe os termos, expurga a língua que o traduz, elimina dúvidas que
a interpretação suscitou em torno dele, limpa-o da poeira
do tempo, restitui-lhes a pureza de sentido, depura-o de
toda mácula acumulada. No Direito interno, a marcha da
regra costumeira para o texto escrito se faz pelo caminho
estreito da "ojiinio júris stricl scnsu, predominante UM
consciência da comunidade, passagem difícil, verdadeiro
filtro pelo qual a prática uniforme, geralmente aceita, adquire o caráter obrigatório, incontrastável. E a sua marcha ê vagarosa, as etapas demoradas
Ordenações do
Reino, Teixeira de Freitas, Coelho Rodrigues, Carlos de
Carvalho, Clóvis... As codificações internas se fazem à
luz das grandes eras de paz e de coesão nacional; refletem o equilíbrio <ía sociedade apaziguada na vitória das
instituições políticas; são verdadeiras pousadas na evolução dos povos. O Estado se fortifica e revigora na unidade
política e, então, esplende no corpo harmonioso das suas
leis coordenadas.
"Codificar a legislação de um país é fixar, de maneira
sistemática, lembrou-o cm ocasião memorável Eliu Hoot,
os resultados da obra legislativa já revista por uma nação,
por meio de suas instituições estabelecidas". Codificar o
Direito Internacional é, antes de tudo, pôr em movimento
c suscitar a obra legislativa mesma na comunidade internacional. No campo internacional, o jurista tateia à procura da regra de Direito. A sociedade que engendra essa
regra é uma aglomeração primitiva, sem limjtes determinados, vivendo ao acaso das coincidências de interesses de
entidades abstratas, desprovidas de sensibilidade humana.
Sua base é o Estado que não conhece senhor e, sempre que
pode, recusa conhecer igual. A regra do Direito Internacional, ao contrário do Direito Interno, depende da prálica
repetida de atos dessas entidades, separadas umas das
outras pelos muros das "soberanias". E esse acordo não se
produz automaticamente com a convicção popular no seio
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vel ao dos governos no interior dos países, só é codificável
a re ft ra de Direito que eonvcnha ao Estados, que eles escolham e preconizem.
Não há como remediar, pelo menos por enquanto.
Assim, l (kl a obra de codificação razoavelmente concebi vel e realizável Irá de inspirar-sc nesta preocupação
assaz precária
corresponder ao interesse, às aspirações
possíveis dos Estados.
Se eles não desejam uma regra,
não há esforço de técnicos jurídicos que os obriguem a aceitá-la. A transformação da regra costumeira em direito escrito não tem para
eles a importância que tem para os juristas. Só quando
uma regra costumeira é pacificamente seguida, é que os
Estados não se opõem ou mesmo podem se comprazer em
revigorá-la em convenções e (ratados. Por isso é que a Resolução das Nações Unidas, a exemplo das da Liga das Nações, usa sempre as expressões "desejável" e "realizável"
(sonhailable ou réalisable).
Assim, ao empreender a obra de codificação, o jurista
que represei!te lambem um Estado não procura a melhor
regra, não escolhe o princípio mais alto e mais digno de
ser f o r m u l a d o . . . não aquele que a ciência desejaria...
mas aquele sobre o qual se possa realizar o acordo dos
Estados. . .

vi
CODIFICAÇÃO INTERNA E INTERNACIONAL

•das organizações nacionais; tem que ser obtido pela negociação, pelo conflito, pela guerra.
As "Ires regras de Washington, emergentes do caso do
Alabama, marco iniliário na evolução do Direito Internacional, arco de t r i u n f o do principio de Arbitragem, que
:
luta, para sua formulação e fixação no campo do Direito!
Aqui, uni parèntesis. As escolas se comprazem, partidários do Direito Natural, como "objelivistas", em di/er
que o Direito pre-exisle à sua forma. Que a forma não é
senão o molde em que ele se vem constituir. Que a norma
jurídica preexisle ao Direito formulado, ao Direito positivo. As três regras de Washington, originárias do caso
•do Alabama, para "naturalistas", para "objetivistas", que
t a n t o se assemelham, não obstante as divergências aparentes, estariam vivendo em estado latente na comunidade
internacional. . .
K' preciso reconhecer, porém, que a regra jurídica não
se afirma com os atributos da vida, senão depois que o
ginecologisla jurídico a arranca do ventre do corpo social,
ftsse direito nascituro gestado no silêncio dos séculos, quase
sempre não tem pressa de vir à luz. Se se apressa, é muito
•devagar. . .
Mas, não é só a dependência do acordo dos Estados
.que torna difícil o acesso ao conteúdo das regras jurídicas
internacionais. Foi perguntado, por exemplo, aos 15 membros, componentes da Comissão de Direito Internacional Quais são os direitos e dcveres dos listados? Entre esses
membros da Comissão encontram-se três ou quatro dos
maiores internacionalistas do mundo -'- da Franca, da Iiiglalerra, dos Estados Unidos, da Grécia, outros de mérito
.reconhecido, representantes de Iodos os sistemas, autores
de tratados e obras reputadas, na sua quase totalidade pensando livremente e de boa-fé, empenhados em acertar:
Quais são os Direitos dos Estados? Quais são os deveres?
Só aproximadamente, c quão vagamente, puderam responder!

A sociedade internacional sofre transformações fundamentais de período a período. As concepções seguem o
traço da realidade movediça e os princípios recebem-lhe a
influência.
De um extremo a outro, as opiniões se multiplicam, diversificando-se até de palavra a palavra. De acordo com
a decisão da Assembléia Geral, a Comissão tomou por base
a discussão do projeto apresentado pelo Panamá, obra do
inlernacionalista panamenho Ricardo Alfaro, por ele mesmo
levada ao seio das Nações Unidas, e com tanto fervor e
eloqüência defendida. Teve em conta também outros documentos relativos ao assunto, comentários e observações
de governos, Canadá, Dinamarca, República Dominicana,
Estados Unidos, Grécia, índia, México, Nova Zelândia, Filipinas, Reino Unido, El Salvador, Suécia, Tchecoslováquia,
Venezuela e ainda em volume preparado pelo Secretariado,
o texto de todos os projetos de instituições, o das convenções panamericanas, inúmeros trabalhos políticos doutrinários.
Apesar de ter renunciado, na previsão da impossibilidade de acordo entre os Estados, à idéia de preparar um
projeto de convenção, e de se ter fixado na idéia de uma
simples Declaração que, de maneira nenhuma, obriga os
Estados, a Comissão só poude chegar ao resultado tão criticáveí do seu precário projeto, através de concessões e
concessões, por parte de cada um dos seus membros, sobre
pontos de vistas essenciais, com sacrifício de idéias caras.
Sacrifício grande para alguns, pois se as divergências do
professor Koretzky se podem explicar pelo influxo da doutrina oficial do seu sistema, do sistema soviético, do qual
não se pode afastar, as demais opiniões eram inspiradas
por considerações puramente científicas, pelo desejo de encontrar fórmulas tradutoras do direito objetivo. Desconto,
evidentemente, o idealismo dos pensadores a que me tenho
referido, que querem realizar o Direito através do sonho, e
que vêm como lei positiva, o que nem perto está, ao con-

16

— 17 —

trário, de se tornar sequer legislável, pensadores que pertencem a esta mentalidade tão caracteristicamente sulamericana de tomar a letra das fórmulas pelo espírito delas,
mentalidade segundo a qual, ao erguermos as nossas construções interamericanas, erguemos brilhantes monumentos
de papel, que ficam cintilando no ar, como lanternas de
festa, na copa das árvores, mas que não vêm como os
ramos, a que se penduram, da raiz mergulhada na profundeza de um passado vivo. Essas nossas construções,
iguais, a tantos respeitos, às nossas constituições políticas de
que me ocupei num dos meus primeiros trabalhos, "As instituições políticas e o meio social do Brasil", ficam pairando
no ar justapostas à realidade, mas não emergindo dela.
Foi o que recordei, o ano passado, na Assembléia,
ao discutir o relatório da Comissão sobre o assunto. O
Dr. Alfaro proclamava, em dezembro de 1946, que a Declaração dos Direitos e Deveres dos Estados "devia constituir uma base para codificação do Direito Internacional".
"A adoção de tal declaração", acrescentava ele, no ardor
do seu entusiasmo idealista, "era matéria urgente, a fim
de abolir as divergências das Nações". E o Dr. Alfaro aduzia - - "Os 24 artigos estabelecidos como base para codificação do Direito Internacional não apresentam nenhum
dos direitos que se encontravam nas formulações anteriores". Assim se exprimia o ex-presidente da República e
ex-Ministro do Exterior do Panamá, no seio da Comissão
de Direito Internacional, ao iniciar a discussão do seu projeto. Mas, dos seus 24 artigos, poucos passaram para o
texto da Declaração e o seu próprio voto, não por convencimento, mas por transigência, para colaborar, foi não raro
no sentido da modificação de seu projeto.
Quão diferentes são as condições de Estados historicamente unidos nos limites de um mesmo continente por
instituições similares, tais as dos nossos Estados americanos, cujos antagonismos são apenas de superfície, cujas afirmações nacionais são tão recentes, cujos anos de lutas por
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essas afirmações perfazem pouco mais de um século... das
que separam, no curso da história humana, os povos dos
continentes antigos, cobertos de cicatrizes de lutas milenáj-ias, no território dos quais cada polegada de terreno foi
disputada por exércitos rivais, onde cada instituição política e cada lei civil são resultados de lutas sangrentas. Na
verdade, pensar que se pudessem estender ao mundo inteiro
nossas harmoniosas combinações continentais sulamericanas, era ir demasiado longe no aspirar, no crer.
Aquelas das nossas construções destinadas a viçar, a
vigorar, verdadeiros triunfos que já nos dão motivos de
orgulho e que obrigam tratadistas europeus rigorosos nos
seus julgamentos a reconhecê-los e proclamá-los, como
etapas decisivas na evolução jurídica, essas, não devemos
esquecer, resultam de condições especialíssimas da nossa
formação continental.
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II
A COMISSÃO EM TRABALHO
i

JURISDIÇÃO CRIMINAL INTERNACIONAL
O primeiro tema da ordem do dia da sessão deste ano
a suscitar maior debates foi a questão da Jurisdição Criminal Internacional.
Quando se discutiu o ano passado, no seio da Comissão, a questão da desirabilidade e possibilidade da criação
de uma Corte Internacional de Justiça com jurisdição sobre
pessoas acusadas de Genocídio e outros crimes internacionais, de acordo com a Resolução 260 (III) B, de 9 de dezembro de 1948, da Assembléia, propus, dada a profundidade
do vinco que separava as opiniões a respeito que, em vez
de um só relator especial para o assunto, se designasse
dois — "um do extremo setentrião, homem das regiões
geladas, dominado pelo raciocínio frio" - disse assim, e
outro, "das terras do Sul, temperamento ardente, dominado pelo idealismo tropical". De acordo com a sugestão,
foram indicados o Sr. Sandstrom, da Suécia, e o Sr. Alfaro,
do Panamá. Como era de prever seus pareceres foram de
todo em todo antagônicos.
A Comissão cindiu-se em dois blocos apoiando cada
qual a opinião de um dos relatores, que divergiram profundamente em suas conclusões. Reconhecendo embora a
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desirabilidade da criação da côrle criminal internacional,
o Sr. Sandstrom opinou pela impossibilidade da criação
em face do estado atual do direito internacional. O Sr. Alfaro, cujo, relatório impregnou-se do otimismo generoso
que lhe é própria, afirmou tanto a desirabilidade quanto
a possibilidade do estabelecimento da corte. Os argumentos aventados pelo doutor Alfaro apoiado pelos senhores
Yepes, Cordova e Scelle, aos quais chamei Plangosses do Direito Internacional, pelo seu ulopismo e alheamento da
realidade que nos circunda, apesar do respeito que inspiram as idéias generosas, não lograram convencer-me nem
mudar o meu voto.
Fiel à orientação que tinha seguido na primeira parte
da terceira sessão da Assembléia Geral, li à Comissão o
meu voto naquela circunstância, em que afirmei, na
qualidade de delegado do Brasil, que a organização da repressão internacional dos crimes se desenvolvia pari
passn com a organização da cooperação internacional, mas
que seria prematuro cogitar-se do estabelecimento de uma
corte criminal internacional, em face da inexistência de
um direito internacional criminal (Does. A-C 6-SR. 130 p e
A-CN. 4-77, Rev. I, pág. 42).
Quanto à desirabilidade, nenhum iiiternacionalista poderia ser contra. Unânimes são os desejos para que o direito internacional esteja habilitado a cobrir e punir crimes
e atrocidades como os cometidos na segunda guerra mundial.
Mas ao discutir-se a possibilidade da criação da corte
criminal internacional fiz longa declaração em contrário,
da qual traduzo o seguinte extrato: (Doe. A-CN, 4-SR. 43,
págs. 5 e 6): "Um dos argumentos, sem dúvida o mais
forte dos invocados para afirmar a possibilidade do estabelecimento da corte penal internacional é o precedente
histórico, isto é, a criação e o funcionamente efetivo dos
Tribunais de Nuremberg e Tóquio. Devo, entretanto, confessar que esse argumento não é suficientemente convincente para operar a minha conversão a essa tese. Os julga-

mentos de Nuremberg e de Tóquio não constituem, tecnicamente, instância de funcionamento de uma corte penal
internacional da natureza da qual é agora objeto de nossas discussões. Nos julgamentos referidos, pode ser apontado um elemento que é característico da jurisdição penal
nacional, - - a única forma de justiça criminal que jamais
teve aplicação efetiva, -- ou seja, o poder de coerção exercido pelo Estado sobre os seus súditos, a possibilidade de
apresentarem às cortes os criminosos, para responderem
pelos seus crimes. Esse poder, atributo da soberania, tinha
sido conferido às Potências Aliadas nos dois casos mencionados como precedentes da prática de uma jurisdição penal internacional, em conseqüência da debellalio, da vitória completa sobre a Alemanha e o Japão, seguida da ocupação dos
países inimigos. Por assim dizer, as Potências Aliadas tinham nas mãos o poder de legislar para os países ocupados e de sancionar pela forca as leis que houvessem
por bem promulgar, como se se tratasse do próprio território nacional. Releva notar que não discuto aqui a legitimidade e a justiça dos julgamentos de Nuremberg e Tóquio. Apenas lhes recuso o caráter de precedentes capazes
de provar a possibilidade da criação da jurisdição criminal internacional. As condições muito especiais a que fiz
referência evidentemente não poderão favorecer a criação
da corte a menos que se queira confiar aos caprichos de
Marte a administração da justiça internacional. E' preciso
reconhecer que o direito penal internacional, direito ainda
em formação, não se acha suficientemente amadurecido
para permitir o estabelecimento de uma jurisdição penal.
A Sociedade internacional não dispõe de meios de forçar
os Estados a trazerem seus súditos ao Tribunal, com exceção,
naturalmente, da técnica do self-help, da justiça pelas próprias mãos, que é a guerra. Destarte, sou forçado a não
reconhecer, por enquanto, a possibilidade da criação de
uma corte internacional de justiça moral".
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11

FORMULAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE DIREITO INTERNACIONAL RECONHECIDOS PELO ESTATUTO
E PELOS JULGAMENTOS DO TRIBUNAL
DE NUREMBERG
•
Huclson levantou dúvidas quanto à natureza da tarefa confiada à Comissão pela Assembléia Geral, afirmando
que não se poderiam formular tais princípios sem reconhecer necessariamente que existem princípios de direito
internacional no Estatuto e nos julgamento de Nuremberg.
À Comissão competia simplesmente examinar se existem
princípios de direito internacional nos julgamentos referidos. Spiropoulos respondeu, dizendo que o texto da Resolução reproduzia literalmente o item (3, n.° 3 "a" do Relatório da Comissão a Assembléia Geral. Parecia-lhe,
portanto, estranho que a Comissão retrocedesse sobre os
próprios passos, para examinar se existem princípios de
direito internacional no Estatuto e nas decisões de Nuremberg. Opinei contra a reabertura da questão e propus ao
Presidente se iniciasse a discussão dos princípios, como
formulados pelo professor Spiropoulos. Brierley salientou
em seguida que a Resolução 177 (II) não nos dava liberdade de "discutir a natureza dos princípios de Nuremberg,
discussão que poderia ter conio resultado a conclusão de
inexistência de princípios a formular. Com a manifestação de pontos de vista semelhantes por parte dos senhores
Yepes, Alfaro, El Khoury, Sandstrom e Georges Sccile, de— 25 —

cidiu a Comissão passar ao exame do Relatório do professor Spiropoulos.
Fundado na concepção da responsabilidade puramente
individual, pressuposto de todo sistema de direito penal,
alicerce do Estatuto e dos julgamentos de Nuremberg, o
trabalho de Spiropoulos é uma obra notável de clareza.
Ao formular os princípios de direito internacional reconhecidos pela Carta e pelos julgamentos de Nuremberg, disse
o reitor da Universidade de Atenas: "A Comissão deveria,
antes de tudo, despir-se dos preconcentos do direito internacional tradicional, que conhecia apenas a responsabilidade do Estado, como conseqüência da revelha noção de
que só Estados podem ser sujeitos de direito internacional.
O Principio I fora concebido pelo Relator nos seguintes
termos: "Todo autor ou cúmplice de um ato que constitui
crime segundo o direito internacional é responsável por
esse ato e passível de pena". A Comissão aceitou esse texto,
excluindo apenas a menção expressa da responsabilidade
do cúmplice, de vez que a opinião dominante foi no sentido de acrescentar à parte relativa aos crimes um parágrafo especial incriminando a cumplicidade. A redação do
principio n.° I adotada pela Comissão é a seguinte: "Todo
autor de um ato que constitui crime de direito internacional é responsável por esse ato e passível de pena".
O texto do Princípio II é o seguinte: "O fato de que
a legislação nacional não incrimina um ato punível de
acordo com o direito internacional não isenta o seu autor
da responsabilidade perante o direito internacional".
E' 'este o princípio III: "O fato do autor de um crime
internacional ter agido na qualidade de Chefe de Estado
ou de funcionário não o isenta de responsabilidade perante
o direito internacional e não serve de fundamento à redução
da pena". Para uniformidade da linguagem preferiu a Comissão se dissesse "o autor de um ato que constitui crime de
direito internacional", ao invés de fórmula do Relator. A
parte final, excluindo a consideração da qualidade de Chefe

de Estado ou de funcionário, como atenuante, fundada no
Estatuto de Nuremberg não encontrou boa acolhida na Comissão. Vários membros se manifestaram no sentido de
suprimi-la, deixando ao critério do juiz a admissão ou a
exclusão da atenuante. Embora ressaltando a necessidade
de não exorbitar do mandato da Assembléia Geral, opinei
em favor da supressão da parte final da fórmula. Oito
membros se manifestaram pela supressão e quatro pela
conservação. Tomou assim o Princípio III a seguinte forma:
"O fato de que o autor de um ato que constitui crime
de direito internacional tenha agido na qualidade de Chefe
de Estado ou de funcionário governamental não o isenta
de responsabilidade perante o direito internacional".
O Princípio IV deu aso a muita discussão. Na forma
proposta está assim redigido: "O fato de ter um individuo agido em cumprimento de ordem do seu Governo ou
de superior hierárquico não o isenta de responsabilidade
perante o direito internacional. Tal fato pode, entretanto,
ser considerado como circunstância atenuante, se isto for de
justiça". Vários membros da Comissão se opuseram a essa
fórmula, argumentando que se poderá configurar a hipótese em que o autor tenha agido debaixo de coação absoluta. A Comissão decidiu incorporar ao princípio uma
emenda, salvaguardando o caso em que nenhuma possibilidade de escolha moral tenha sido possível ao agente. A
redação definitiva do Princípio IV é a seguinte: "O fato
de ter o autor agido em cumprimento de ordem do seu
Governo ou de superior hierárquico não o isenta de responsabilidade perante o direito internacional, desde que
fique provada a existência da possibilidade de uma escolha moral".
O texto do Principio V é o seguinte: "Todo indivíduo acusado de um crime de direito internacional terá
plena oportunidade de invocar justiça, baseando-se tanto
nos fatos como no direito".
O Princípio VI, relativo aos crimes internacionais, se-
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gue as linhas gerais do artigo 6, parágrafo "a", "b" e "c"
do Estatuto do Tribunal Militar Internacional, estabelecendo uma distinção entre crimes contra a paz, crimes de
guerra e crimes contra a humanidade: a) Crimes contra
a paz: I) Projetar, preparar, iniciar e dirigir uma guerra
de agressão ou uma guerra em violação de garantias, compromissos ou acordos internacionais. II) Participar em um
plano comum ou conspiração para a prática de qualquer
dos referidos atos".
O parágrafo "b" concernente aos crimes de guerra, não
sofreu, da mesma maneira, modificações merecedoras de
registro. Discutiu-se apenas a parte relativa à execução de
reféns. El Khoury, apoiando-se em uma sugestão do Governo do Pakistan, propôs que a Comissão se pronunciasse
no sentido de proibir não somente a execução dos reféns,
mas o próprio emprego de seres humanos como garantia.
Ainda em amparo do seu ponto de vista citou a Convenção
de Genebra de 1949. Sobre esse ponto Brierly ponderou
que a referida Convenção não está por enquanto em vigor.
Decidiu a Comissão, embora conservando o texto como proposto por Spiropoulos, incluir no comentário ao parágrafo
"b", do Princípio VI uma referência aos artigos 34 e 39 e
seguintes da Convenção, os quais proíbem o emprego de
reféns. O texto do parágrafo aprovado pela Comissão, é
o seguinte: "b". Crimes de guerra: As violações das leis
e costumes da guerra. Essas violações compreendem, entre
outros, os seguintes atos: Assassínio, maus tratos, deportação, para campos de concentração e trabalho forçado,
de populações civis nos territórios ocupados, assassinato e
maus tratos de prisioneiros de guerra ou de pessoas no
mar, pilhagem dos bens públicos ou privados, destruição
sem motivo de cidades e aldeias, ou a devastação não justificada pelas necessidades militares".
O parágrafo "c", "crimes contra a humanidade", também com modificações de redação de somenos importância, foi aceito na forma proposta pelo senhor Spiropoulos.
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Sandstrom pôs em dúvida a necessidade da conexão com
crimes contra a paz e crimes de guerra para a configuração de um crime contra a humanidade. Bati-me pela posição assumida pelo Relator, ptTnderando que os crimes do
gênero dos enumerados no parágrafo "c" que não são ligados a um crime contra a paz ou a um crime de guerra
passam a ser meros crimes comuns. (Doe. A-CN. 4-SR. 48,
pág. 14). Este foi o alvitre da Comissão, que decidiu manter a necessidade da conexão, como sugerido pelo professor Spiropoulos, que se inspirou na alínea "c", do artigo 6
do Estatuto do Tribunal Militar Internacional. O texto adotado é o seguinte: "c) Crimes contra a Humanidade: O
assassínio, a exterminação, a escravidão, a deportação e
outros atos de desumanidade, praticados contra uma população civil, ou perseguições por motivos raciais, políticos e religiosos, quando tais atos forem levados a efeito em
conexão com qualquer crime contra a paz ou qualquer
crime de guerra".
Decidiu ainda a Comissão acrescentar à formulação um
Princípio VII incriminando expressamente a cumplicidade
na prática de qualquer dos atos até agora referidos. "A
cumplicidade em um crime contra a paz, um crime de
guerra, ou um crime contra a humanidade, conforme enunciado no Princípio VI, é crime de direito internacional".

i ii
LEI DE TRATADOS
Foi incumbido de redigir um projeto de formulação
sobre Tratados o professor J. Brierly, de Oxford. Seu relatório inspirou-me as considerações seguintes que Iraduzo
do texto inglês:
O projeto de Convenção sobre o Direito dos tratados,
apresentado pelo senhor Brierly, como o seu Relatório,
rompe com muitas tradições consagradas pela unanimidade
dos autores e pela prática dos Estados. Deu-me a impres— 29 —

são de estar inseparàvelmente ligado à técnica legal do
sistema anglo-saxão, cuja maior virtude é a flexibilidade
das normas, a ausência de regras rígidas. Evidentemente
a sua terminologia foi cuidadosamente escolhida, de molde
a evitar as muitas dificuldades doutrinárias e práticas, derivadas dos diferentes ângulos sob que cada sistema jurídico encara o problema dos tratados. Conceitos como os
de "ratificação" e "accessão", que tão freqüentemente aparecem em tudo quanto se tem até hoje escrito sobre o assunto, são prudentemente evitados. E' óbvio que a flexibilidade das normas do Projeto merecerá aplausos de quantos cuidem de enquadrar no molde da codificação as regras
e princípios do direito internacional convencional e costumeiro. De fato, essa flexibilidade daria ao Projeto uma
razoável probabilidade de atravessar por entre os escolhos
do desacordo dos Estados relativamente à doutrina, à prátrica e à diversidade sistemática sobre o direito dos tratados. Regras tão maleáveis poderão acomodar-se com
qualquer das atitudes assumidas a respeito do problema.
Mas apesar dessas razões desejo apresentar objecoes que
me parecem fundadas.
De início, quero lembrar que o nosso objeto, de acordo
como o Artigo I, n.° l do Estatuto, é "promover o desenvolvimento progressivo do direito internacional e a sua codificação". Ora, o trabalho de codificação não pode jamais
ser conlemplado como uma criação ex-nihüo. Supõe a
existência de um material prévio de direito consuetudinário que não nos é lícito, de nenhum modo, ignorar. Nem se
alegue que o abandono das instituições tradicionais é justificado pela prática moderna, onde as "organizações internacionais são freqüentemente partes nos tratados e convenções".
O conceito de tratado foi sempre considerado como englobando não só a idéia do acordo de vontades, como a do
instrumento em que dito acordo é registrado. Evidentemente a definição baseada na idéia do simples acordo de

vontades é muito mais ampla do que a concepção formal,
isto é, a definição do tratado como instrumento antes de
mais nada. A fórmula do artigo l "a" do Projeto do Relator representa uma solução eclética. O consensus como
essência dos tratados é afirmado na parte inicial ("o tratado é um acordo") e a sua natureza formal é reconhecida
logo em seguida ("registrado em forma escrita"). E' uma
verdade que escapa a toda discussão que a causa de um
tratado, a fonte de toda norma convencional, é o consensus
das partes. Mas o tratado não é o acordo de vontades em
si mesmo. O próprio senhor Brierly no parágrafo 19 do
Relatório, cuidando de justificar a sua definição de tratado, menciona o fato da inexistência de uma norma absoluta de direito Internacional exigindo a forma escrita para
os tratados. Numa outra passagem do seu trabalho, entretanto, foi forçado a fazer uma concessão à doutrina formalisía, quando engloba no projeto a mesma regra de que
nega a existência ("registrado em forma escrita").
Nós afirmamos que o "consensus" é a causa da existência do tratado. O acordo significa uma conjunção de vontades que, através do princípio da autonomia, dá validade
legal ao tratado, instrumento formal que contém as condições sobre que se estabeleceu o acordo. Seria mais aconselhável nesse ponto voltarmos à definição do Projeto de
Harvard sobre o Direito dos Tratados, que contém a regra
seguinte (artigo I, "a") :"Um tratado é um instrumento formal de acordo pelo qual dois ou mais Estados estabelecem, ou procuram estabelecer uma relação de direito internacional entre si". Desejo ressaltar que o debate em
torno deste ponto não é uma discussão bizantina, pois,
como será provado, conseqüências de grandes importância
podem ser daí derivadas para situar o problema da classificação dos tratados efetuados por troca de notas. Esta
última questão, enquadrada no artigo l, parágrafo "b" do
Projeto Brierly, comparada com a regra correspondente do
Projeto Harvard, evidencia as conseqüências práticas que
podem decorrer da definição formal ou consensual dos
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tratados. O projeto reza: "O termo "tratado" inclui os
acordos, efetuados por troca de notas". O Projeto Harvard dispõe: "O termo "tratado" não inclui os acordos
efetuados por troca de notas". Pergunto, qual dessas duas
soluções atende mais de perto às necessidades do direito
internacional? Não há dúvida que o problema crucial do
direito dos tratados é assegurar às partes que as convenções por elas assinadas se transformarão em normas integrantes do direito internacional convencional, através da
aprovação dos Governos. Em outras palavras, urge que,
elas atravessem o grande obstáculo, ou seja a ratificação,
se o professor Brierly me permite usar esta palavra. Na
verdade, ninguém poderá crer que a regra do artigo 8
do Projeto do professor Brierly, que examinaremos mais
adiante, seja bastante para convencer os Governos de abdicarem da sua prerrogativa de reconsideração do que fora
antes negociado pelos plenipotenciários. Naturalmente
concordo em que seria um grande progresso para o direito
internacional se os Estados se obrigassem pela assinatura
dos plenipotenciários apenas.
Entretanto, é sabido que as constituições da maioria
dos países atribuem ao Legislativo o poder de emitir decisão final sobre a questão dos compromissos internacionais. Se considerarmos este fato e, além disso, se levamos
em conta o presente estágio de desenvolvimento do direito
internacional que resposta daríamos à questão de saber se
a inclusão dos acordos por troca de notas no regime dos
tratados significa um progresso ou um retrocesso para o
direito internacional? Esses acordos foram sempre considerados como uma garantia de flexibilidade das relações
entre os Estados, por isso que o processas lento e complexo
de obter a aprovação legislativa é evitado, da mesma forma
que através de todas as espécies de acordos em forma
simplificada, os famosos "executive agreements" dos americanos, os pactos interdepartamentais, etc. O relatório do
Primeiro Comitê da Assembléia Geral da Liga das Nações,
de 2 de outubro de 1930 (doe, A. 83, 1930 V), sobre os

meios de resolver a questão das convenções assinadas e
não ratificadas, recomendou a medida seguinte no seu parágrafo VI: "Tliat tbe Council \vill investigate to what
extent, iu the case of general conventions dealing with
particular matters, it is possible - - in view of the constitutional law and practice of the different States
to adopt
the procedure of signing instruments in the form of governmental agreements, which are not subject to ratification,
and that, to the extent that it is possible to do só, this
procedure should be followed in regard to minor and
technical matters". Os comentários de Harvard dizem
deste ponto, (American Journal of International Law, vol.
29, Supl. pág. 267): "It may be added that, by their own
terms, executive agreements are designated variously as
"agreements", "provisional agreements", "accords", "memoranda of agreements" and "protocols", but the great
majority of them is in the form of exchange of notes".
Ora, todo o mundo conhece o papel que os "executives
agreements" desempenharam na história diplomática dos
Estados Unidos. O Departamento de Estado publica em separado a "Executive Agreements Series", onde são esses
acordos registrados. J. Basset Moore (Treaties and Executive Agreements", artigo publicado na revista "Political
Science Quarterly", vol. 20, pág. 390) discutindo a faculdade concedida ao Poder Executivo do seu país de assumir obrigações internacionais outras que as definidas como
tratados, independentemente da aprovação legislativa, di/
o seguinte: "Sem o exercício de tais poderes seria impossível ao Secretário de Estado desempenhar-se das suas
funções". Assim, se jamais os Estados Unidos da América
assinarem uma convenção como a proposta pelo senhor
Brierly, todos os acordos em forma de troca de notas firmados por aquele país serão necessariamente definidos
como "tratados" e, conseqüentemente, submetidos à aprovação do Senado, de conformidade com a Constituição
americana, que estatui: "He (o presidente) shall have the
power by and with the advice and consent of the Senate
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to inake treaties, provided two thirds of the Senators presenl concur". A mesma coisa aconteceria no Brasil, em virtude do Artigo 87, n.° VII da nossa Constituição, que dis
põe: "Compete privativamente ao Presidente da República:
Celebrar tratados e convenções internacionais ad referendam do Congresso Nacional". A situação seria a mesma
na maioria dos Estados, principalmente nos países da América Latina. Pergunto de novo, a solução do professor
Brierly que submete aos acordos por troca de notas ao processo formal de conclusão de tratados deve ser considerada um progresso para o direito internacional? Respondo
sem hesitar pela negativa. De fato, é preciso que se tenha
em mente que a questão da conclusão de tratados é um
problema de direito internacional ao mesmo tempo que
um problema de direito constitucional e é muito pouco
provável que os Estados estejam dispostos a abdicar das
suas prerrogativas de reconsideração c reexame dos tratados assinados, por parte do legislativo. A conseqüência
imediata da adoção da norma proposta pelo Relator seria
a submissão à aprovação do Poder Legislativo de uma
série de assuntos sobre os quais o Executivo tem hoje pleno
poder de tratar.
O artigo 2, segundo meu ponto de vista, poderia ser
eliminado sem grande perda para o Projeto. E' um dispositivo que reflete a orientação anglo-saxã que presidiu à
elaboração do Projeto. Aí se contém a definição dos conceitos que tão freqüentemente aparece nos atos legislativos
britânicos. Mas o parágrafo "a" é calcado no Artigo 2 "a"
do Projeto de Harvard. Como os comentadores deste último projeto, o senhor Brierly faz questão de assinalar
que o artigo não visa a uma definição de Estado. Sua finalidade é excluir do sistema da convenção as unidades
membros de Estados compostos, isto é, afirmar que as províncias e cantões não são membros da comunidade das
Nações. Penso que essa exclusão é tão óbvia e matéria
tão pacífica de direito internacional, que poderíamos perfeitamente passar sem ela. Acresce que o artigo 2, de certo
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mudo, está em desacordo com os princípios da boa lógica,
pois há uma certa intromissão do segundo termo da distinção pelo primeiro. Então uma organização internacional não é ela também um membro da comunidade das
Nações? Poder-se-ia estabelecer uma analogia, evidentemente grosseira entre a sociedade civil e a internacional,
constituindo aqui o Estado a pessoa natural, enquanto que
a organização internacional seria a pessoa jurídica. Mas
ambos são membros da comunidade das Nações, desde que
ambos gozam da capacidade de [ratar.
A regra do artigo 5, "b" é concebida em termos demasiado amplos, penso. E' sabido que hoje outros ministros
que não os de negócios exteriores, tais como o das finanças, o dos transportes, etc., são freqüentemente autorizados a concluir acordos internacionais diretamente com os
seus colegas estrangeiros, em matéria da sua competência
técnica. Mas não se poderá ir tão longe ainda e estabelecer uma presunção de delegação da competência do
Chefe de Estado pelo simples investimento em funções
ministeriais. A regra deve ser limitada aos acordos de importância secundária.
O artigo 7 consagra o princípio da autonomia da vontade das partes, como única maneira de tratar. Estou inteiramente de acordo com o senhor Brierly sobre esse
ponto. O principio da heteronomia, a formação de uma
espécie de legislativo internacional, ainda que desejável, é
impossível no presente estágio de desenvolvimento do direito internacional.
O artigo 8 do Projeto visa fazer da "assinatura" o processo normal de aceitação, a menos que o contrário resulte
dos termos do tratado. Em outras palavras, a assinatura
seria a regra geral e a ratificação (naturalmente esta palavra não é usada) constituiria a exceção que deve scv
expressamente reservada. Volta-se assim ao ponto de partida da evolução do processo de tratar, à doutrina privativa de Grotius, segundo a qual as relações entre o Chefe

de Estado e o plenipotenciário são semelhantes as que
existem entre as partes em um contrato de mandato. Os
atos praticados pelo mandatário nos limites dos seus poderes obrigam o mandante. Essa doutrina é contrária à
prática dos últimos séculos, fundada sobre a doutrina de
Bynkershock, que substituiu a doutrina do mandato pela
da cláusula implícita da ratificação. A posição do professor Brierly sobre este ponto c o eco de uma doutrina que
tem tido vários defensores na Inglaterra no correr dos últimos anos. Um autor que exerce considerável influência
nesse sentido é o senhor Arnold Mc Nair (vide "The Law
of Treaties", Oxford, 1938, pág. 83, "L'Aplication et l'Interprétation dês Traités d'après Ia Jurisprudence Britanique", Recueil dês Cours, vol. 43, pág. 297 e "Constitutional Limitations of the Treaty Making Procedure", Oxford, 1933. Vide também o artigo do senhor G. G. Fitzmaurice "Do Treaties Need Ratification? no Bristih Yearbook of International Law, 1934, pág. 113 e segs.). O artigo 7 do Projeto de Harvard segue a mesma orientação.
Sobre essa questão é preciso considerar antes de mais nada
que a prática de considerar os tratados como válidos no
momento da assinatura não pode causar dificuldades consideráveis na Inglaterra, em conseqüência da norma do
direito constitucional inglês "treaty-making is vested in the
Crown only". Releva notar que não confundo ratificação,
instituição do direito internacional, com aprovação pelo
Legislativo, assunto de competência exclusiva do direito
constitucional. Existe entretanto, uma grande conexão
entre as duas coisas. Quando a Constituição exige aprovação pelo Legislativo, o Chefe de Estado não pode lavrar
os instrumentos da ratificação sem conhecer da decisão dos
representantes do povo, é óbvio. Assim, a norma proposta
pelo professor Brierly não lograria obviar os obstáculos
da ratificação, por isto que todos os Estados onde o poder
de tratar é submetido ao referendam legislativo insistiriam
em incluir sempre nos tratados a condição da necessidade
da ratificação para a sua validade, salvo nos acordos de

importância secundária, o que não representará um progresso apreciável, pois a mesma coisa se consegue atualmeqte através da exclusão dos acordos administrativos e
dos acordos por troca de notas da conceituação de tratados. O senhor Brierly afirma no parágrafo 76 do seu Relatório que a prática dos últimos anos favorece a tendência de considerar os tratados como obrigatórios pela simples
assinatura. Cita como exemplo dessa prática os acordos da
UNRRA. Ao exemplo do relator poderíamos acrescentar
vários outros: o Acordo de Assistência Mútua entre a GrãBretanha e a Polônia, de 25 de agosto de 1939, o Pacto
de Amizade e Aliança entre a Alemanha e a Itália, de 22
de maio de 1939 e Tratado de Paz entre a Finlândia e
a URSS, de 12 de julho de 1940, o Pacto Tripartite entre
a Alemanha, a Itália e o Japão, de 27 de setembro de 1940,
o protocolo de Acordo por uma Ação Conjunta, entre a
Inglaterra e a Rússia, de 12 de julho de 1941, etc. Entretanto, penso que esses exemplos não são senão exceções à
regra geral da necessidade da ratificação, que continua a
ser respeitada, como, por exemplo, nos casos seguintes:
A Carta das Nações Unidas , a Carta da Organização
dos Estados Americanos, de 30 de abril de 1948, o Tratado
de Aliança e Assistência Mútua entre a URSS e o Reino
Unido, de 26 de maio de 1942, o Tratado de Aliança e Assistência Mútua entre a França e a URSS, de 10 de dezembro de 1944, o Tratado da Liga dos Estados Árabes,
de 22 de março de 1945, o Tratado de Aliança entre a
França e a Inglaterra, de 4 de março de 1947, o Pacto da
União Ocidental de 17 de maio de 1948, a Ata Final da
2.a Sessão do Comitê pela Cooperação Econômica da Europa, de TB de abril de 1948, o Pacto do Atlântico Norte,
de 4 de abril de 1949, etc. Em vários dos exemplos que
mencionamos a Inglaterra era parte, de onde se concluiu
que a prática seguida pelo Reino Unido, a que o senhor
Brierly faz referência à pág. 23 do seu Relatório, não é tão
uniforme quanto se pensaria. O princípio da necessidade
da ratificação para a validade dos tratados, que já fora
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•incorporado ao Protocolo n.° 19 rio Congresso de Berlim
("cê sont lês ratifications et non pás seulement Ia signature que donnent aux traites leur validité définitive"), foi
proclamado pela Corte Permanente de Justiça Internacional em várias instâncias: No caso da Comissão Internacional para o rio Oder a Corte afirmou: "As regards the
f i rs t poinl, it may be admiüed that the expression "to
draw ou t a convention" is perhaps not entirely without
ambiguitv; but it woukl be bardly justifiable to deducc
from a somewhat ill-chosen expression an intentation to
derogate from a rule of international law só important as
that relating to the ratification of the conventions". Ainda
no caso das Concessões Mavrommatis na Palestina o juiz
Basset Moore, na sua opinião dissidente, proclamou que
a doutrina segundo a qual os tratados devem ser considerados válidos antes da ratificação não é senão uma "obsoleta reminiscència de um passado remoto". O artigo 5 da
Convenção sobre tratados assinada em Havana, em 20 de
fevereiro de 1938 também aceita o princípio da necessidade: "Os tratados não adquirem força obrigatória senão
depois de ratificados pelas Partes contratantes, mesmo na
ausência da estipulação expressa nesse sentido no tratado
ou nos Plenos Poderes dos negociadores". No mesmo sentido dispõem o Projeto de Código de Bluntschili, artigos
404, 405 e 406, e o Projeto de Fiore, artigo 155. Ainda unia
última observação sobre esse ponto. Os adversários do
princípio da necessidade da ratificação para a validade
dos tratados invocam como argumento em favor da sua
posição o fato de que a cláusula de ratificação c quase sempre, expressa. Entretanto, é preciso considerar que a cláusula de ratificação não se limita jamais a afirmar simplesmente a necessidade de cumprir com a formalidade, mas
contém sempre uma regra sobre a maneira pela qual e
o lugar onde os instrumentos serão trocados, ou seu depósito efetuado. Aliás, o argumento prova também contra os
que o aventam pois desconheço um caso em que a cláusula
segundo a qual os tratados se tornam obrigatórios pela as-

sinatura, seja tácita. O artigo 8 submete apenas a uma condição os tratados por meio da assinatura: "E' preciso
que o plenipotenciário tenha sido devidamente autorizado
a fazê-lo". Evidentemente esta restrição compromete a finalidade da regra, pois os Estados cuidarão de policiar os
seus instrumentos de plenos poderes, para que não sejam
tão "plenos", pelo menos nos tratados de importância considerável. Por outro lado, a condição não consegue salvar
a regra, tornar mais aceitável o texto, por isto que os plenos poderes são sempre dados pelo Executivo. Ora, nos
países onde a Constituição exige aprovação legislativa
para a conclusão de tratados, o Executivo não poderá nunca
conceder a alguém plenos poderes com a autorização expressa para "concluir" tratados internacionais, pois estaria delegando mais poderes do que ele mesmo possui "nemo plus júris ad allium transferre potest quam ipsae
habet".
O que ficou dito basta para provar que o projeto do
senhor Brierly não exprime a posição unânime dos diversos
sistemas jurídicos sobre o direito dos tratados. O documento c uma construção dentro tios quadros do sistema
jurídico anglo-saxão, repetimos. E o curioso é que, relativamente à questão crucial em direito sobre tratados, à
necessidade da ratificação, o relator, nos seus livros, sustenta uma doutrina em flagrante contradição, com o ponto
de vista adotado no projeto.
Terminarei citando uma passagem do livro do professor
Brierly "The Law of Nations", edição de 1949, págs. 231
e 232 em que o Relator defende abertamente o principio
da necessidade da ratificação, indo a ponto de afirmar:
"There are good reasons why this second stage (a ratificação) should be necessary before a treaty, at any rate
an important treaty, become actually binding". E mais:
"A democratic State must consult public opinion and this
can hardly take shape while the negotiations, which musl
bc largely confidential, are going on".

38

— 39 —

A Comissão pôs-se unanimemente de acordo em considerar as discussões em torno do projeto do professor
Brierly como puramente informativas, destinadas a fornecer ao Relator uma orientação sobre o sentir dos vários
membros com relação a questão dos tratados.
O artigo l do Projeto Brierly, relativo à definição de
"tratado" e a inclusão dos acordos efetuados por troca de
notas no regime dos tratados foi também discutido e criticado pelo senhor Georges Scelle, pelo senhor Hudson e
pelo senhor Alfaro. Em vista da impossibilidade de chegar-se a uma conclusão positiva a respeito da natureza dos
acordos por troca de notas, o senhor Brierly propôs que
para sua orientação no próximo relatório a Comissão se
manifestasse sobre se o futuro documento deveria ou não
tratar da troca de notas. Uma resposta afirmativa, ponderou, não significaria que os acordos por troca de notas
seriam identificados aos "tratados" no sentido estrito, mas
apenas que a Comissão estimaria ter o processo de conclusão daqueles acordos regulado pelo Projeto. Malgrado
os meus argumentos, que reputo ponderosos, e os apresentados pelos senhores Scelle e Hudson, a Comissão decidiu,
por seis votos contra cinco, que o Relator deve incluir a
regulamentação dos acordos por troca de notas, no seu projeto, ressaltando, porém, que a forma proposta não significaria assimilação necessária entre as duas espécies.

'10

iv

FORMULAÇÃO DE UM PROJETO DE CÓDIGO
DE CRIMES CONTRA A PAZ E A SEGURANÇA
DA HUMANIDADE
Foi o estabelecimento de uma justiça penal internacional pela primeira vez na história, o funcionamento efetivo
dos Tribunais de Nuremberg e Tóquio, que abriu novos
horizontes ao direito internacional e que tornou possível
uma tentativa de consolidação dos delitos internacionais
em fórmulas precisas e de elaboração de uma lei penal internacional, capaz de salvaguardar um tribunal futuro da
pecha de pecar contra o sacrosanto dogma do direito penal
nulum crimen mula poena sine lege. Assim, a primeira
questão a ser decidida, em cumprimento da Resolução 177
(II), de 21 de novembro de 1947, da Assembléia Geral, foi
a de estabelecer relação entre o Código e os princípios de
Nuremberg. A citada Resolução recomendava que na elaboração do Código fosse "indicado claramente o lugar
ocupado pelos princípios de Nuremberg". A Comissão se
manteve relutante em cumprir à risca essa recomendação. A formulação dos princípios de direito internacional
reconhecidos pelo Estatuto e pelos julgamentos de Nuremberg, já realizada durante a presente Sessão, tem a finalidade exclusiva de consagrar em fórmulas exatas aqueles
princípios, fonte de todo o direito penal internacional de
após guerra. Não se trata absolutamente de uma série de
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normas destinadas a se tornarem internacionalmente válidas através do mecanismo do direito convencional. Já com
relação ao Código o problema é diferente. As suas regras
serão normas válidas da ordem legal internacional. Não
seria prudente "apontar claramente o lugar neles ocupados
pelos princípios de Nuremberg", por isto que os seus dispositivos se destinam a uma aplicação a delitos futuros,
quando seria absolutamente desarrazoado mencionar princípios estabelecidos para o fim específico de possibilitar o
julgamento dos criminosos da última guerra mundial. Longe
de contribuir para dar maior autoridade ao Código, isto
Ibe atrairia as mesmas críticas que têm sido feitas aos
julgamentos de Nuremberg c Tóquio. Destarte, decidiu a
Comissão, muito avisadamenle, não fazer menção expressa
dos ditos princípios no contexto do Código. A influência
do Estatuto do Tribunal Militar e dos julgamentos de Nuremberg na estrutura do documento é evidente e dispensa
reconhecimento formal.
O Código não terá a forma e a fraseologia do direito
internacional convencional. Será uma consolidação de
dispositivos configurando os crimes internacionais. Uma
convenção a ele anexa lhe assegurará a validade dentro da
ordem internacional. Este foi o alvitre da Comissão.
Considerada a importância do assunto e o seu caráter
de matéria típica de desenvolvimento progressivo do direito
internacional, onde não existe costume estabelecido, com
exceção dos antecedentes de Nuremberg e Tóquio, decidiu a Comissão que as discussões em torno da elaboração
do Código constituirão apenas uma orientação para servir
ao Relator na preparação de um novo relatório, a ser apresentado à Terceira Sessão, no ano próximo. Essa resolução foi análoga a por mim provocada a respeito do relatório do senhor Brierly sobre o direito sobre tratados. Apenas, neste último caso o fator determinante da atitude da
Comissão não foi a imaturidade do assunto, mas a substância mesma do relatório, destoante da prática dos Estados e da doutrina internacional, como deixei patente.
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Os debates evidenciaram que o Relator e a maioria dos
membros da Comissão se haviam colocado em planos
muito diversos. Enquanto aquele baseara lodo o seu trabalho no princípio da responsabilidade exclusivamente individual nos crimes internacionais, regra fundamental do
sistema de Nuremberg, a maior parte dos membros relacionava sempre a responsabilidade criminal à noção clássica de responsabilidade estatal, revelando uma notável
incapacidade de se libertar dos preconceitos da doutrina
tradicional. "Para bem siluar o problema", disse o senhor
Spiropoulos (Doe. A. CN. 4/SR.57, pág. ã), "é preciso
fazer abstração das noções da teoria clássica da responsabilidade do Estado". Quem segue atentamente a evolução
do problema no período de após-guerra observará no Estatuto e nos julgamentos de Nuremberg, nos estatutos dos
tribunais militares locais e sobretudo na Convenção sobre
o Genocídio que na base de todo o sistema se encontra
a responsabilidade do indivíduo, seja ele funcionário governamental ou simples particular. A palavra "Estado"
não aparece uma só vez em nenhum dos textos. E esse é
o princípio aceito pelas Nações Unidas na Convenção sobre
o Genocídio. Releva notar que uma proposta da Delegação francesa à Assembléia Geral de 1949, no sentido de
que o Genocídio só poderia ser perpetrado pelo Estado, foi
rejeitada. "E' preciso que os membros da Comissão abandonem uma feição de raciocinar que c caracteristicamcnte
anterior a Nuremberg", disse o relator. Depois de longos
debates decidiu o Presidente colocar o problema em votação, para proporcionar ao Relator uma idéia segura a respeito do pensamento da Comissão sobre o assunto. A maioria se resignou a aceitar a regra da responsabilidade individual, mas com a ressalva de que só poderá haver responsabilidade em certos crimes internacionais se o indivíduo age enquanto órgão de um Estado determinado.
Crime n." I - Texto proposto pelo relator: "Empregar
a forca armada em violação do direito internacional e,
em particular, empreender guerra de agressão", ("waging
-
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an agressive w ar") . Discordei da fórmula adotada pelo
relalor, afirmando a necessidade de maior precisão. Disse
(Doe. A/CN.4/SR.55, pág. 8) : "A precisão é um imperativo
da técnica do direito penal. Os crimes devem ser claramente
definidos. Não se pode deixar a sua configuração ao critério c.x post facto do juiz. Em um código penal não cabem
conceitos meta-juridicos como o ideal de justiça ou de
paz. A tarefa da Comissão é sobretudo definir os atos
puníveis em direito internacional. Em direito não existem os mala in se. Todos os delitos são mala prohibita.
E' indispensável perfeita delimitação do ato que envolve
a aplicação de sanção. A redação do Crime n.° I como proposto pelo senhor Spiropoulos não satisfaz às necessidades de precisão da regra penal. A primeira parte do texto
("empregar a forca armada em violação do direito internacional") deixa o tribunal livre para decidir se o ato
constitui ou não violação do direito internacional". Citei
a opinião de Sir Maxwell Fyfe, na Conferência de Londres (sessão de 23 de julho de 1945. "Jackson Report",
pág. 328) : "I want to make clear in this document what
are lhe things (for wbich lhe Tribunal can punish tho
defendants. I do not wanl it to be left to the Tribunal
to interpret whal are the principies of inlernational law
that it would apply. It should not be left to the Tribunal
to say what is or is not a violation of International law.
Developping the same point I am a little worried by the
inclusion in "a" or "in violation of the principal of international law and treatise" because I would be afraid that
it would starl a discussion hefore the Tribunal as to what
were the principies of international law. I should prefer
it to be simply "in violation of treatise, agreements and
assurances". Propus a adoção da fórmula de Sir Maxwell
Fyfc-, mais precisa do que a do texto oferecido pelo senhor
Spiropoulos. Quanto à parte final de seu dispositivo ("e
principalmente a direção de uma guerra de agressão") diz
o relator à pág. 27 do seu Relatório: "Em vista das razões
aventadas pelo representante da URSS à Conferência de

Londres, proponho que a Comissão se abstenha de toda
tentativa de definir a noção de agressão. Tal tentativa não
seria mais do que perda de tempo". A respeito dessa afirmativa citei o texto da declaração mencionada pelo relator, feita pelo General Nitkitchenki ("Jackson Report",
pág. 328); "E' evidente que isto se deve ao fato de que a
agressão é hoje uma fórmula em si. Aparentemente, quando
se fala em agressão, todo o mundo sabe o que isso significa, mas quando se trata de definir o conceito as tentativas se chocam contra obstáculos intransponíveis". Em
outras palavras o conceito de guerra de agressão é um
enigma indecifrável. Eis a conclusão que o Relator espera
da Comissão. Entretanto, essa questão, insolúvel para uma
Comissão de eminentes juristas, deverá ser resolvida pelo
Tribunal encarregado, de julgar as pessoas que vierem a
ser acusadas do Crime n.° I. "Ao contrário do Relator",
afirmei, "penso que se deverá procurar delimitar o conceito de guerra de agressão ou eliminá-lo do Código. Ofereci como solução o seguinte alvitre: Será de agressão toda
a guerra que não for empreendida no exercício do direito
de legitima defesa, ou em cumprimento do artigo 42 da
Carta das Nações Unidas (Doe. A/CN.4/SR.55, pág. 9).
A Comissão decidiu eliminar a expressão "em violação do
direito internacional" do texto do Crime n.° I e aceitar a
minha proposta relativamente à configuração da guerra
de agressão. Tomou assim o Crime n." I a seguinte redação: "empregar a força armada de um Estado contra
outro Estado com qualquer propósito que não seja a legitiina defesa ou a execução de decisão de um órgão competente das Nações Unidas". Resolveu ainda a Comissão
configurar o planejamento e a preparação do emprego de
força armada contra um Estado como uma segunda forma
do Crime n.° l ,
Na discussão do Crime n.° II a concessão feita ao princípio da responsabilidade estatal, à necessidade da existência de sentido político na ação de bandos armados que
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invadem o território de uni Estado, levou a Comissão a
recomendar a adoção de uma fórmula diferente da proposta pelo relator. O seu texto é o seguinte: "A incursão
de bandos armados provenientes do território de outro Estado no território de um Estado, desde que dita incursão
seja levada a efeito com propósitos políticos".
A necessidade da colaboração por parte do Estado, restrição ao princípio da responsabilidade puramente individual, predominou ainda na definição dos crimes n."" III e
IV, cuja redação aceita pela Comissão c a seguinte:
III. "O empreendimento, encorajamento ou a tolerância por parle das autoridades de um Estado de atividades
organizadas, destinadas a fomentar a guerra civil no território de outro Estado".
IV. "O empreendimento, encorajamento ou a tolerância, pelas autoridades de um Estado, de atividades organizadas tendentes a criar um estado de terror na mente
de indivíduos ou de grupos, ou na opinião pública de
outro Estado".
ü texto de ambas as fórmulas, ao ver racionalmente
(V. Doe. A/CN.4/SR.57, pág. 16), exige a necessidade do
elemento "internacionalidade" para a configuração dos
delitos. Como disse à Comissão: "O assassinato de Jaurès
por um francês e o de Gandhi por um indiano não seriam
nunca crimes internacionais, pela ausência desse elemento
essencial. Atividades como o propósito de fomentar guerra
civil em um Estado ou criar um estado de terror, não
serão crimes internacionais senão quando organizadas em
um pais e dirigidos contra outro país".
Contra o meu voto resolveu a Comissão eliminar do
Projeto o Crime n.° V, que fora assim redigido pelo relator: - - "A fabricação, o tráfico e a posse de armas cujo
uso é proibido pelos acordos internacionais". Predominava a mesma tendência quanto ao Crime n.° VI, relativo
à violação das cláusulas militares dos tratados, quando intervim, conseguindo obter uma decisão em favor da sua

conservação no futuro Projeto de Código (V. Doe. A/C.
4/SR.58,, pág. 12). Ponderei que as cláusulas de natureza
política dos tratados, uma vez violadas, passam do plano
político para o plano criminal, de vez, que podem implicar
numa ameaça à paz e à segurança da humanidade. O
iexlo aprovado pela Comissão é o seguinte: "Atos das autoridades de um Estado em violação de obrigações internacionais, como, por exemplo, as cláusulas referentes: a) ii
qualidade, ao poderio e à localização de forças armadas
ou armamentos; b) ao treinamento para o serviço militar
ativo; c) à manutenção de fortificações.
Quanto ao crime n.° VII, anexação de territórios pertencentes a outros Estados, assinalei (Doe. A/CN. 4/SR.58,
pág. 26) a possibilidade de anexação por outros meios que
não o uso da força armada, as quais, de nenhum modo,
seriam menos criminosas. Considerando o meu ponto de
vista, a fórmula aceita pela Comissão não faz referência
ao emprego da força armada como condição para a configuração do delito: "Os atos praticados pelas autoridades
de um Estado que resultem na anexação forçada de território de outro Estado, ou de território sob regime internacional".
Constituiu objeto de longos debates o ato em que, sob
o rótulo Crime n.° VIII, se incrimina a prática de atos já
considerados como crimes pela Convenção sobre o Genocídio. A Comissão se dividiu, propondo alguns membros
a exclusão do Crime n.° VIII, cuja natureza delituosa já
está definida na referida Convenção, outros preferindo a
simples menção do Genocídio como crime, devendo o fuiuro juiz referir-se ao texto da Convenção e outros, finalmente, opinando pela conservação do texto tal como
proposto pelo Relator. Defendi este último ponto de vista.
(Doe. A/CN. 3/SR.59, págs. 12 e 13), afirmando que "a
questão se esclarece se se considera dos dois casos qual é
o bem jurídico protegido. Na hipótese do Genocídio é a
integridade do grupo, no caso do chamado Crime n." VIII
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seria a paz e a segurança da humanidade. Cogita-se agora
da elaboração do Código dos crimes contra a paz e a segurança da humanidade. A prática dos atos conceituados
como Genocídio constituirá um atentado contra esse bem
jurídico? Sim, porque os atos destinados a pôr em perigo
a existência de grupos nacionais, raciais ou religiosos importam numa evidente perturbação de paz e uma ofensa à
segurança da humanidade. Incluindo o Genocídio no Código, a Comissão não estará estabelecendo uma conexão
entre o Código e a Convenção sobre o Genocídio, mas definindo um crime independente". Por sete votos contra
quatro a Comissão se pronunciou em favor do meu ponto
de vista. O texto aceito é o seguinte: "Os atos cometidos
pelas autoridades de um Estado ou por indivíduos, com
o propósito de destruir, no todo ou em parte, um grupo
étnico, nacional ou religioso, tais como por exemplo: «) assassinato de membros do grupo; b) lesão corporal ou mental de natureza grave infungida a membros do grupo; c) sujeição deliberada do grupo a condições de vida capa/es de
causar a sua destruição parcial ou total; d) Imposição de
medidas capazes de impedir a natalidade dentro do grupo;
e) A transferência forçada de crianças de um grupo para
outro grupo". O dispositivo engloba ainda um parágrafo 2,
concebido nos seguintes termos: "Os atos de desumanidade cometidos pelas autoridades de uni Estado ou indivíduos contra uma população civil, tais como o assassinato
em massa a exterminação, a escravização, as deportações
ou as perseguições por motivos políticos, raciais ou religiosos, quando tais atos são praticados em execução de
qualquer crime de guerra ou crime contra a paz, ou com
estes sejam conexos". Havendo dúvidas sobre a distinção
entre os dois parágrafos do Crime n.° VIII, tive a ocasião
de oferecer um critério de delimitação que foi adotado
(Doe. A/CN. 4/SR.60, pág. 20): "Há uma diferença essencial entre os dois parágrafos; o primeiro, o Genocídio,
pode ser cometido tanto em tempo de paz como em tempo
de. guerra. O segundo visa apenas os atos praticados em
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conexão com uni outro crime, seja ele um crime contra a
paz ou um crime de guerra".
O crime n." IX, "atos praticados em violação das leis
« costumes da guerra", a meu ver, deveria ser retirado do
texto do Código. Tais crimes são praticados quando a
guerra já foi deflagrada, é óbvio. Portanto o dispositivo
não se enquadra em um Código destinado a proteger a paz
e a segurança da humanidade. A maioria dos membros,
entretanto, se bateu pela conservação da fórmula, a fim
de acompanhar o sistema da Carta do Tribunal Militar Internacional .
Consegui evitar que se acrescentasse ao dispositivo
uma enumeração dos crimes de guerra, que ofereceria o
perigo das enumerações exemplificativas, ou seja, a presunção de estarem excluídos os atos que ali não figurarem
(Doe. A/CN.4/S.R.60, pág. 11). Conscrvou-se assim o texto
•da definição do Relator.
"Crime n.° X: o) Conspiração para perpetrar qualquer
dos atos enumerados de l a IX; b) instigação direta e pública para a prática
Os crimes de l a X foram apresentados pelo Relator
sobre a rubrica "base de discussão n." l". A "base de discussão n.° 2" continha a proclamarão do princípio da responsabilidade individual e a negação da irresponsabilidade
<lo Chefe de Estado e do funcinário governamental, agindo
no limite das suas funções. Como a Comissão, na definição
de alguns crimes, se houvesse afastado do sistema no Relator
e feito concessões à noção da responsabilidade estatal, exigindo uma colaboração do Estado para a configuração do
delito, viu-se obrigada a modificar a fórmula do senhor
Spiropoulos e limitar-se a afirmar a responsabilidade do
Chefe de Estado e do funcionário governamental. O texto
adotado está assim redigido: "O fato de ter a pessoa agido
mi qualidade de Chefe de Estado ou de funcionário governamental não o isenta da responsabilidade perante <»
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direito internacional". O dispositivo corresponde ao Principio n.° III da Formulação dos Princípios de Nurembcrg. Alguns membros manifestaram dúvidas quanto à
possibilidade da aceitação de uma fórmula como essa, principalmente por parle de países como a Inglaterra e a Suécia, onde prevalece o regime da irresponsabilidade absoluta do Chefe de Kstado.
A "base de discussão n." ;-{'' corresponde ao Princípio
n." IV da Formulação dos Princípios de Nurembcrg. O seu
texto é o seguinte: "O fato de ter uma pessoa agido em
cumprimento de ordem de seu Governo ou de seu superior hierárquico não a isenta da responsabilidade pela perpetração de um crime internacional, desde que fique provada a existência da possibilidade de uma escolha moral.
Tal fato poderá e n t r e t a n t o ser considerado para uma
redução da pena".
As "bases de discussão n."" l e 5 do Projeto Spiropoulos encerram o compromisso, por parte dos Estados, de
promulgar a legislação necessária à execução dos dispositivos do Código. Diante da alegação de vários membros
de que o Código não poderia ter o simples propósito de
recomendar a promulgação de determinadas normas pelas
legislações nacionais, decidiu a Comissão consolidar os dois
dispositivos em uma fórmula única, com a ressalva de
que o apelo à lei nacional dos Estados terá valor apenas
e n q u a n t o não existir uma corte criminal internacional,
encarregada de julgar os crimes contra a paz e a segurança
da humanidade. O texto aprovado é o seguinte: "Enq u a n t o não existir unia Corte internacional de justiça criminal os Estados que adotarem o presente Código se comprometerão a tomar as medidas legislativas necessárias à
punição das pessoas acusadas da perpetração de qualquer
dos crimes de direito internacional definidos no presenteCódigo".
A "base de discussão n." VI", visa a coibir a impunidade dos crimes internacionais através do expediente da
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recusa de extradição, sob pretexto de se t r a t a r de crime
político. O dispositivo se inspira no artigo VII da Convenção sobre o Genocídio. Ventilada a possibilidade da
extradição de nacionais para serem julgados cm outro Estado por crimes de direito internacional, opinei contrariamente a qualquer declaração nesse sentido (Doe. A/CN.
I/SR.62, pág. 22).
Poucos Estados concedem atualmente a extradição de
seus nacionais. Quando houver uma jurisdição penal internacional estabelecida isto será lalvex viável. Ata lá
qualquer dispositivo nesse sentido não conseguirá mais do
que provocar a desconfiança dos Estados. Antes da existência da Corte Penal Internacional a questão da chamada
universalidade do crime é absolutamente prematura. Na
realidade, afirmei (Doe. A/CN. i/SR.52, pág. 23): caminhamos hoje no sentido de uma volta à noção da universidade do direito de punir, que dominou na Idade Média,
principalmente nas cidades da I t á l i a . A constituição da
Corte será um grande passo nesse sentido. Não convém
entretanto consagrar num dispositivo do Código essa tendência ainda embrionária. O texto aprovado respeitou a
minha advertência. "Os Estados que adotarem o presente
Código se. comprometerão a abster-se de recusar a extradição para o julgamento pelos crimes de direito internacional previstos neste Código sob alegação de que se trata
de crime político". Nenhuma menção expressa se fax, da
extradição de nacionais.
"A base de discussão n." 7", que confere à Corte Internacional de Justiça competência para decidir as controvérsias relativas à interpretação e aplicação dos dispositivos do Código, é calcada no Artigo IX da Convenção
sobre o Genocídio. A redação que servirá de base ao Relator na elaboração do seu segundo projeto ê o seguinte:
"As controvérsias que ocorram entre os Estados relativamente à interpretação ou à aplicação das disposições cio
_
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presente Código poderão ser submetidas à Cor lê de Justiça
Internacional a requerimento de qualquer das partes na
controvérsia".
REGIME 1)0 ALTO MAR
O íidatório especial do senhor François sobre o regime do alto mar consistiu numa exposição meramente doutrinária do assunto.
O pensamento do autor era submeter aos Governos
um questionário sobre cada um dos pontos principais da
matéria. As respostas aos questionários proporcionariam
uma base para as discussões. Esse processo, que não é
previsto pelo Estatuto, foi mal acolhido pela Comissão.
Vários oradores assinalaram a lentidão que caracterizaria
um írabalho realizado nessas condições. Uma consulta
geral sobre os diversos pontos da agenda já fora ondívr-çada pelo Secretariado dos Governos, não logrando obter
mais do que dez respostas, quase todas de muito exigua
utilidade cientifica. Aliei-me à rejeição da consulta aos
Governos como método de trabalho c propus empreendesse a ("omissão a discussão geral do relatório, esforçando-se para consolidar a exposição doutrinária, levada a
efeito pelo senhor François sob o signo da prudência (!)ÍK\
A/SN. Í/SR.63, pág. 3), em uma formulação de princípios
do direito costumeiro internacional sobre o regime do alto
mar. Salientei ainda a impossibilidade de se obterem rcsposías dos Governos sobre questões em que não tenham
tomado uma a t i t u d e definitiva. "Assim, as nove questões
propostas pelo relator sobre a plataforma continental não
propostas pelo Relator sobre a plataforma continental não
se pronunciaram sobre o regime jurídico do prolongamento submarino dos territórios de seus Estados" (A/CN.
4/S H . í>.°>., pág. 1(5). A Comissão decidiu cm conseqüência
rojei lar a proposta de consulta aos Governos e iniciar a
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discussão do relatório François, ficando entendido que os
debates terão caráter preliminar c serão destinados a proporcionar ao Relator esclarecimentos para a elaboração de
um trabalho mais concludente a ser apresentado à Terceira Sessão.
Verificada a impossibilidade de prosseguir nos debates sobre o terreno da exposição puramente doutrinária do
Relator e com o filo de proporcionar aos membros uma base
concreta de discussão, apresentei uma formulação de principios sobre o regime do alto mar de que o secretariado
fez documento A/CN.4/R.4.
O principio geral da liberdade do alto mar foi aceito
de acordo com os lermos da minha fórmula e ficou assim
enunciado: "O alto mar não será objeto de propriedade
por particulares ou de soberania por parte dos Estados".
A Comissão decidiu excluir da discussão o problema
da definição dos navios e passar ao exame da jurisdição
a que estão submetidas as embarcações em alto mar. O
principio na redação por mim apresentada foi adotado
(Doe. A.ICN.4/SR.64, pág. 7). O seu texto é o seguinte:
''Os navios em alto mar estão sob a jurisdição exclusiva
do Estado do pavilhão".
Sobre a nacionalização cios navios continha a m i n h a
formulação a seguinte regra: "Cada Estado terá o direito
de decidir que navios poderão arvorar o seu pavilhão e
de fixar as normas a que a concessão desse direito estará
submetida".
E' uma fórmula despretenciosa, que abre mão de qualquer tentativa no sentido de unificar as disposições da
lei interna dos Estados sobre a nacionalidade dos navios,
tarefa de fôlego, que a Comissão não se acha no momento
em condições de empreender. Outro foi o alvilre da Comissão que decidiu pela conveniência de procurar determinar os princípios gerais que permitirão uma ullerior
unificação gradual da matéria (Doe. A/CN.4/SR .(51, página !)).
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Foi decidido deixar de lado a distinção entre navios
públicos e privados. O regime dos navios públicos acha-se
satisfatoriamente regulamentado pela Convenção de Bruxelas de 10 de abril de 1926, para a verificação de certas
Regras relativas às Imunidades dos Navios de Estado e
pelo Protocolo adicional de 24 de maio de 1934.
Assim, não há motivo para que se tente estabelecer
novas regras a respeito do assunto.
Passou a Comissão ao exame do problema da abordagem em alto mar. A solução que eu havia oferecido com
a minha referida formulação de princípios foi a adotada
pela Corte Permanente de Justiça Internacional no célebre
caso do "Lotus", solução conciliatória, ou seja, a competência coneurrentc dos tribunais dos países de que os navios envolvidos no acidente arvoraram o pavilhão.
"Esta proposta", afirmei, "tem caráter de pura tentativa. A melhor atitude a tomar será encarregar o Jlelator
de estudar cuidadosamente a questão e de propor um critério de solução no ano próximo" (Doe. A/CN.4/CR.61, página 21). Foi a decisão adoptada.

Sobre o capítulo da polícia do alto mar, o direito de
verificação da nacionalidade dos ("right of approach") foi
aceito na forma por mim proposta: "Todo navio de guerra
pode verificar a nacionalidade dos navios de nacionalidade duvidosa que por ventura encontrar nas águas do
alto mar". Já a questão do direito de visita, mais delicada
e mais complexa, ficou entregue ao Relator, para um cuidadoso exame .A respeito do direito de perseguição ("hot
pürsuü") a minha formulação oferecia as seguintes regras:
"Os navios do Estado ribeirinho têm o direito de continuar em alto mar a perseguição começada nas águas tcr-

riloriuis do navio estrangeiro que etnha cometido uma
infração dentro do limite dessas águas. Em caso de apreensão do dito navio, notificação desse falo deve sei' dada
imediatamente ao Estado cujo pavilhão o navio arvora.
A perseguição não pode ser continuada nas águas terriloriais de outro Estado, nem reiniciada se o navio se refugiar no porto de outro Pastado". O senhor Francois
(V. Doe. A/CN.l/SR. 65, pág. 20) manifestou-se pela aceitação dessa fórmula, que prometeu completar com a soJução de questões marginais controversas, como a da determinação do que se entende por "começo de perseguição", etc.
O ponto relativo ao comércio c transporte marítimo de
armas foi eliminado das discussões sobre o regime do alto
mar, por isto que se trata de matéria a ser regulada exclusivamente pelo direito internacional convencional entre
as partes interessadas em interditar em certas zonas dito
.comércio.
Sobre o tráfego de negros, o Relator deverá apresentar conclusões concretas, estudando as conexões do problema com a Declaração dos Direitos do Homem.
Relativamente ao direito de colocar cabos submarinos,
a fórmula "todos os Estados têm o direito de colocar cabos
lelegráficos ou telefônicos submarinos cm alto mar" foi
aceita com uma emenda estendendo o princípio tradicional ao caso dos oleodutos submarinos, com fundamento no
•que ocorreu no Canal da Mancha, durante a última guerra
(V. Doe. A/CN.4/SR.65, pág. 10). Sugeri ao Relator elaborasse as regras sobre a regulamentação do referido direito à luz da Convenção de 14 de março de 1884, cujos
dispositivos têm sido sempre respeitados sem maiores dificuldades .
Quanto à proteção das riquezas do alto mar e à polícia dos lugares de pesca, o senhor Francois foi encarregado
pela Comissão de estudar a possibilidade de conseguir-se
-uma generalização das medidas incorporadas aos tratados
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Ainda sobre a questão da assistência e do salvamento
em alto mar o Relator ficou encarregado de apresentar
regras concretas no ano vindouro, usando como base de
trabalho a Convenção de Bruxelas de 1910.

bilaterais e multilaterais sobre o assunto, que forem mais
indicadas para atingir àqueles objetivos.
Sobre a questão da zona contígua, o meu texto afirmando a existência de uma faixa vizinha das águas territoriais, dentro da qual o Estado ribeirinho pode exercer
competência administrativa, com o propósito de proteger
os seus interesses aduaneiros, fiscais ou sanitários, foi
aceita. A Comissão resolveu não discutir no momento a
questão da extensão da zona contígua, ficando o Relator
encarregado de reexaminar e expor o assunto no seu futuro Relatório.

lado, os outros Estados deverão respeitar dita exploração
pacífica". No correr das discussões referiu-se o Sr. Georges
Scelle às pescarias como um dos raro? exemplos do usucapião em direito internacional.
Discordei dessa opinião (Doe. A/CN.4/SR.66, pág. 12),
salientando o perigo de invocarem-se instituições do direito
privado para definir situações de direito internacional.
O princípio de liberdade dos mares impede o estabelecimento de quaisquer direitos de soberania ou de propriedade sobre as águas do alto mar. Não se deve portanto
falar em usucapião.

Quanto ao tema /'Salvaguarda da vida humana no
mar", ficou ainda aos cuidados do Relator a elaboração
de um princípio gera! sobre a matéria. Servir-lhe-ão de
base a Convenção de Londres de 1929, revista em I9!8, e
as Convenções de Bruxelas de 23 de setembro de 1910. Deverá ser seguido, em linhas gerais, o artigo XI da Convoução de Bruxelas sobre o salvamento, cujo teor é o seguinte:
"Todo capitão deverá, sempre que não incorra em grave
perigo para o navio, tripulação e passageiros, prestar assistência a toda a pessoa, mesmo tratando-se de inimigo,
encontrada no mar em risco de vida".
Tendo alguns membros se manifestado em favor de
subordinar a regulamentação du pesca sedentária à solução a ser adotada, para o problema da plataforma continental, manifestei-me contrariamente a tal atitude (Doe.
A/CN. 1/SR.66, pág. (5) : "A questão da pesca sedentária
está ligada -sobretudo à liberdade dos mares. Os governos
tenderam sempre a considerar com indiferença ou mesmo
••om simpatia as pescarias sedentárias, que constituem assunto pertinente ao regime de alto mar. Nada tem a ver
com a questão da plataforma continental. A meu ver poder-se-ia adotar um principio geral, assim configurado na
minha formulação: "Através de uma exploração prolongada da pesca de espécies sedentárias em um mesmo lugar
por navios arvorando o pavilhão de um determinado Es-
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O Relatório do professor Georges Scelle sobre o processo arbitrai é repassado da tonalidade idealista tão característica das obras desse grande mestre de teoria do
Direito. O propósito do seu trabalho, conforme declarou
(Doe. A/CN.4/SR. 70, pág. 4), é dar à arbitragem um sentido verdadeiramente jurisdicional, eliminando-lhe tanto
quanto possível o caráter político e diplomático, graças ao
qual freqüentemente encontram os Estados caminho para
escapar às suas obrigações jurídicas. "Na ordem jurídica internacional", diz mestre Scelle, "o acordo para submeter determinada questão à arbitragem cria uma obrigação de caráter absolutamente coercitivo para os Estados. Não se
trata de uma estipulação contratual mas de uma norma
jurídica válida, que deve ser cumprida pelos Estados".
A principal preocupação do professor da universidade de
Paris é proporcionar ao árbitro poderes para levar a cabo
a sua missão. Na hipótese de existir um acordo para submeter determinada matéria à arbitragem e de não chegarem os Estados a um entendimento a respeito da escolha
do Tribunal arbitrai, o sistema concebido pelo professor
Scelle procura estabelecer uma substituição automática da
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vontade das partes pela decisão de uma autoridade internacional, ou seja, de acordo com o seu sistema, a Corte
Internacional de Justiça. Vai ele ao ponto de recomendar
a constituição do tribunal antes da conclusão do compromisso arbitrai, para que, em caso de desacordo entre os
Governos, possam os próprios árbitros concluir o compromisso e tomar as medidas necessárias para que o processo
seja cumprido até a sentença final.
A Comissão, que abordou o exame do Relatório especial sobre o processo arbitrai no fim dos trabalhos de sua
Segunda Sessão, decidiu que as discussões sobre esta questão teriam o sentido de considerações preliminares sem nenhum caráter definitivo. Na terceira Sessão proceder-se-á
a novo e minucioso estudo da questão, à luz de novo relatório em que o professor Scelle deverá traduzir a tendência geral da Comissão conforme se manifestou no correr dos debates cia Segunda Sessão. Foram discutidos os
Ires primeiros parágrafos da formulação de princípios
anexada pelo senhor Scelle ao seu Relatório.
A primeira alínea do parágrafo I contém um princípio de ordem geral afirmando a obrigatoriedade do acordo
concluído pelos Estados para submeter determinada controvérsia à arbitragem. A segunda alínea diz respeito à
questão liminar da chamada "arbitrarialidade" da controvérsia, isio é, se a controvérsia se enquadra nas provisões
da obrigação assumida pelas partes de submeterem-se à
arbitragem.
Propõe o Relator que em caso de desacordo entre as
partes e não existindo urna estipulação expressa em outro
sentido, seja a Corte Internacional de Justiça chamada a
decidir em processo sumário, a requerimento de qualquer
das partes, de conformidade com os artigos 29 e 34 do seu
Estatuto. A referência aos artigos do Estatuto foi considerada por vários membros como ociosa, por isto que a Corte,
uma vez chamada a julgar, aplicará necessariamente todos
os dispositivos do seu Estatuto que tiverem conexão com

o caso. Entendeu a Comissão que a aplicação das medidas
conservatórias, previstas pelo artigo 41 do Estatuto, seria
necessária no momento em que a Corte pronunciasse a sua
decisão preliminar, não no momento em que fosse lavrada
a sentença arbitrai. Preferiu a Comissão dar a seguinte
redação ao texto proposto pelo senhor Scelle: "Se as partes estão em desacordo sobre a existência de urna controvérsia, ou sobre o fato de saber se uma controvérsia existente se enquadra na obrigação de recorrer à arbitragem,
estas questões devem, se não existir acordo expresso prevendo outra solução, ser submetidas, a requerimento de
qualquer das partes, à câmara de processo sumário da
Corte Internacional de Justiça, sendo a decisão desta Câmara definitiva e sem recurso".
O parágrafo II propõe a solução do artigo 23 do Ato
Geral de Arbitragem, de 26 de setembro de 1928, revisto
pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1949, como
critério a ser seguido para a nomeação dos árbitros. Recomenda ainda o dispositivo, no caso de constituição do
tribunal por acordo das partes, independentemente dos recursos previstos pelo citado artigo do Ato Geral de Arbitragem, que na escolha dos árbitros se levem cm conta
as qualidades exigidas pelo artigo 2 do Estatutos da Corte
Internacional de Justiça para a nomeação de um juiz, e
que os árbitros sejam de preferência nacionais de países
neutros, devendo o tribunal ser constituído de um número
ímpar de árbitros. O critério proposto pelo relator para
escolha do tribunal se destina a evitar a escolha de Chefes
do Estado, que, segundo sua opinião, teria um sentido puramente político. A este respeito diversos membros da
Comissão assinalaram que muitas sentenças arbitrais lavradas por Chefes de Estado são geralmente consideradas
como monumentos de sabedoria jurídica, constituindo o
resultado de estudos de jurisconsullos e não decisões
dadas segundo os caprichos de considerações políticas
como diz o relator. Afirmaram esses membros que não po-

— 58 —

— 59 —

deriam aceitar senão com reservas o preconceito do senhor
Scelle contra a nomeação de Chefes de Estado para árbitros de controvérsias internacionais.
O parágrafo III da formulação do Pxelator, depois de
proclamar que o "Tribunal arbitrai uma vez constituído
pelo acordo das Partes, ou pelo processo subsidiário indicado no artigo 23 do Ato Geral de Arbitragem, não poderá mais ser modificado pelos Governos litigantes", prevê
um critério de decisão para os casos de vacância, suspeição ou retirada dos árbitros. Discordei da alínea 4 desse
parágrafo, segundo a qual "um árbitro não pode participar do julgamento de uma questão de que tenha conhecido
anteriormente a qualquer título", alegando a falta de precisão do texto (Doe. 4 A/CN 4/SR. 72, pág. 19). A fórmula
do senhor Scelle, afirmei, excluiria a nomeação de qualquer jurista que, nas suas obras, se tivesse ocupado, ainda
que em estudo de caráter puramente teórico, de assunto
conexo com a matéria da controvérsia. Preferiu a Comissão atenuar o critério do Senhor Scelle e recomendar-lhe
para incorporação ao futuro Projeto de Convenção sobre
processo arbitrai o seguinte texto: "Nenhuma das Partes
poderá nomear para árbitro nacional uma pessoa que se
tenha ocupado anteriormente de maneira ativa de um litígio
particular submetido à arbitragem". Relativamente à solução do problema das suspeiçõcs, o Relator colocava o tribunal arbitrai inteiramente fora do alcance das partes. Examinando este ponto critiquei a estrutura geral do trabalho do
senhor Scelle, afirmando (Doe, A/C. 4/SR. 73, pág. 4): "Não
e a escolha dos árbitros pelas partes que constitui a escência da arbitragem. O compromisso arbitrai, êsle sim, é
a cavilha de todo o sistema arbitrai. O senhor Scelle propõe um verdadeiro desdobramento do compromisso arbitrai. Na realidade sugere dois compromissos: O primeiro,
relativo à nomeação dos árbitros, que é a verdadeira base
do seu sistema, e o compromisso arbitrai no sentido tradicional, contendo as condições, o objeto do litigio, as regras
do processo, etc. O tribunal terá poderes para interpretar
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livremente e até mesmo para modificar o compromisso..
Sob pretexto de aperfeiçoamento da prática dos Estados o
sistema do Relator significaria a destruição do instituto da
arbitragem na sua essência de jurisdição voluntária das
partes, estabelecida por convenção". Assinalei mais (I)oc.
A/CN. 1/SR. 73, pág. 5) o absurdo de conceder aos árbiIros poderes para negociar e concluir o compromisso arbitrai, operação de natureza puramente política". Aponlci
ainda (I)oc. A/CN. 4/SR. 73, pág. 6) o perigo de um sistema como o concebido pelo Relator que, por demasiado
ambicioso, poderia ler o efeito de i n t i m i d a r as partes e
afastá-las do recurso à arbitragem.
O senhor Scelle não logrando encontrar entre os membros da Comissão argumentos que amparassem a sua concepção, tão remota da prática dos Estados, manifestou em
termos amargos o seu desgosto pela "incompreensão que
encontrava por parte dos colegas".
Km vista da exigüidadc do tempo c da impossibilidade
de prosseguir nos debates sobre terreno inseguro, decidiu
a Comissão retomar o estudo do problema da Arbitragem
na sessão do ano próximo, sobre outras bases.

v ii
PLATAFORMA CONTINENTAL
A Comissão dedicou ainda sessões ao estudo dos problemas relacionados com as declarações do Presidente
Truman, de outros chefes de Estados americanos, dos
chefes de Estados americanos, dos chefes de Estados árabes sobre o controle, jurisdição, domínio ou soberania da
parle do território submarino que os americanos denominam "Continental shelf" e que traduzimos por "plataforma
continental". A matéria, interessantíssima, requeria desenvolvimentos a que só em outra oportunidade me seria
dado atender, pois devo concluir.
E o faço procurando resumir no trabalho da Comissão,,
o Papel do Jurista.
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III
O PAPEL DO JURISTA
Qual o critério que presidiu à escolha das matérias?
Primeiro, o de evitar escolha acadêmica, para além do
Interesse real dos Pastados, p" inútil que os juristas contemplem com deleite a possibilidade visonha de uma regra
mirífica que os listados, pela opinião de seus órgãos responsáveis, pela ação de sua prática política mostram não
estar preparados a aceitar. O papel do jurista é bem o
de conselheiro mas conselheiro pouco sábio é aquele que
dá conselho que ele sabe não será aceito.
Escolhida tuna matéria, o primeiro passo a dar consiste em verificar o seu caráter como norma vigorante entre
as regras reconhecidas. Trata-se de trabalho de pura constatação objetivas; olhai 1 para o que é nada mais. ü jurista nesta etapa não poderá pensar em acrescentar, retirar, melhorar ou restringir o direito existente.
Todo trabalho ou tentativa de sistematizarão será prem a t u r o nesse estádio da obra a realizar. Constatação, simplesmente nesse primeiro passo, sistematização depois.
lísse trabalho de levantamento, de inventário ou de balanço
do direito existente, que não deve se confundir com o de
renovar, completar ou emendar esse direito, é a tarefa
científica por excelência. Quanto aos efeitos pode ser comparada obra do engenheiro que prepara o terreno. A atividade do codificador, constatador, averiguador, aquila- 63 —

tudur, se estende e se alarga a todo campo ou plano que
tis suas mãos de reslolhador possam atingir. No campo
nacional ele se dirige, nos Estados Unidos, à publicações
como as de John Bassett Moore, Haekworlh e seus Digeslos na Europa Continental a arquivos diplomáticos, coleções de jurisprudência e revistas cientificas, Institutos de
Direito Internacional, Escolas de Direito c órgãos técnicos
especializados.
Levada a efeito esta obra de constatação de caráter
científico, começa a obra de reconslrução do direito, obra,
que conservando seu caráter, evolui para o plano legislativo. Esse amontoado revela a existência de numerosas contradições e imprecisões. O monlão é um cáus. Que fazer
disso? Pôr ordem nesse amontoado de coisas incoerentes.
Coordenar.
Kis a primeira fase, eis o primeiro momento do trabalho de codificação, no sentido estrito da palavra.
Aí o jurista propriamente dito exerce o seu papel fundamental. E' senhor no seu terreno, rei no seu domínio.
Passa para a letra de fôrma as regras de direito c o n sagradas pelo costume. Nada ou ninguém o embaraça
nesse trabalho. Só o espírito cientifico o conduz e o limita.
Mas na fase que se vai seguir, quando se inicia o período
legislativo da formulação do direito, quando da constatação se passa à tarefa de completar, de preencher as lacunas,
o jurista cede o passo ao representante oficial do Estado
ou c investido das responsabilidade de representante do
Estado. Tudo isto está estabelecido no nosso estatuto.
Então reúnem-se os agentes diplomados encarregados
de verificar até onde e em que ponto a obra de coordenação científica pode ser utilizada na formulação dos a n t e projetos de convenções e tratados.

bnído ao caráter exclusivamente político das delegações
reunidas em Haia, apesar de constituídas pelas figuras mais
respeitadas da ciência do direito, pensou criar e criou n
Comissão de Direito Internacional para que ela levasse a
efeito esta obra inicial de coordenação do direito existente
e permitisse aos Estados se concentrarem e se reunirem
€m torno de certas práticas por eles repetidas, ab-rogar
ou renovar as normas em vigor. O julgamento p o l í tico caberia aos Estados mas à nossa Comissão, dotada
de uma liberdade só limitada pelo interesse científico, caberia a responsabilidade dos julgamentos de valor. De
fato, é grande a nossa liberdade pois, ao revés dos representantes dos Governos, não operamos sob instruções por
eles dadas, e como estabelece o artigo primeiro do nosso
Estatuto, cabe-nos promover o progresso do direito, o que
quer dizei 1 , podemos rever a norma e trabalhar no esforço
de leyc. fcrcnda.
Mas a nossa tarefa é simplesmente a de conselheiro
científico. Somos um órgão das Nações U n i d a s , mas órgão
subsidiário.
Preparamos o material, coordenamos e distribuímos
os elementos de construção, algumas vezes construímos e
elevamos nós mesmos os edifícios, como aconteceu com a
Declaração dos Direitos e Deveres dos Estados que elaboramos o ano passado e como aconteceu com os Princípios de
Nuremberg que formulamos este ano. Mas para que estes
edifícios funcionem, abram suas portas ao mundo e pertençam à comunidade internacional, é preciso que a Assembléia, após os reparos, ajustamento:; e aperfeiçoamentos por
ela introduzidos, os declare de domínio público e os invista dos requisitos que as sanções dos Estados ratificam.

Foi lendo em vista todos estes elementos de consideração que a Assembléia das Nações Unidas, recordando-se
do malogro da obra de codificação 1930, malogro atri— 64 -
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IV
MEU ESFORÇO NA COMISSÃO
Não mo cabe pronunciar sobre a importância da
obra que realiza a Comissão. Basta-me dizer que acredito
nela e que nela me empenho com todo o ardor e poder do
meu espírito, procurando seguir a trilha dos nossos antepassados que desde o começo da Independência e durante
o Império afirmaram o amor do Brasil pela ciência do
direito e mostraram a capacidade da nossa terra para
bem servi-lo; seguindo a trilha, já na República, de José
Iligiuo, no México, lúcido pioneiro, cujas declarações ainda
hoje têm valor e mostram a preparação verdadeiramente
cientifica com que se apresentou naquela primeira, podemos di/er assim, naquela primeira conferência pan-americana de codificação; do Raul Fernandes, de Genebra, obreiro
da construção teórica e do progresso prático do a r b i t r a mento obrigatório, dos nossos leoristas do Direito, Lafaiete,
Clóvis Beviláqua, mestres do Brasil e mestres do mundo,
no seu tempo; seguindo o exemplo de tantos outros que,
em livros, conferências, votos nos t r i b u n a i s internos e internacionais, tanto contribuem para a glória do Brasil <>
afirmação do Direito contra os negadores do Direito, tal
como o concebemos: desenlace e floração da civilização de
que somos originários, civilização que, nascida às margens
do Mediterrâneo, atravessou o Atlântico sob o signo que
esplende no Cruzeiro do Sul e a cuja significação inilcnácia, que esperamos eterna nos conservamos fiéis.
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Senhores professores. Trabalhando longe de vós, longe
-do Brasil, separado desta casa a que me vincula saudade
tão grande pelos dias vigorosos que nela me foi dado viver,
afirmo-vos que trabalho convosco, com esta casa, com a
casa dos meus mestres, o Brasil, pois onde estou e a cada
momento jamais me separo dele, do seu espirito, da sua
alma, da sua lei e da sua luz, deste Brasil que cada vez
mais parece lançar raízes no meu coração, à medida que
dele me afasto e me ausento, como se o solo moral em que
o transporto dentro de mim, bafejado pelas auras estrangeiras, se renovasse e se reforçasse na seiva da saudade que
me irrora e me fecunda e m'o faz presente a todos instante
lá fora.
O mar não me separa dele. A distância não mo retira
dos olhos.
Estando agora entre vós, neste momento, convosco
continuarei a estar onde estiver, reflexo de vossa voz, projeção do vosso sentir.
E o que conseguir, o que lograr introduzir no corpo
das leis internacionais, no exercício da missão que me foi
confiada pela Assembléia das Nações Unidas, traduzirá
não o meu esforço individual mas o esforço coletivo da
comunidade abençoada a que pertencemos e de que sois
c (leveis ser os guias respeitados. Meus agradecimentos por
vosso agasalho nesta hora e pela obra que propagais para
o futuro no espírito das gerações novas do Brasil, às quais
queira o destino preservar, não um mundo destruído, que
só lhes cmnpriíá levantar das ruínas da catástrofe atômica,
mas o mundo continuado que os nossos avós criaram evoluindo no quadro da ordem jurídica que desejamos preservar. Despedihdo-me de vós, é para eles, os jovens brasileiros, que meu espírito mais diretamente se volve na esperança de sobrevivência desse mundo de evolução e afirmação de Direito em que acreditamos e de cujas normas,
alumiadas pelo espirito das reformas regulares e do progresso rítmico, devemos esperar sejam eles os construtores
esclarecidos. ..
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