
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO 

GRADUAÇÃO EM DIREITO 
 

 

 

 

 

 

MARIANA CAMPOS DE CARVALHO 

 

 

 

 

 

 

A TENDÊNCIA DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO 
FRENTE A GRAVES VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, novembro/2013. 

 

 



 
 

2 
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO 

GRADUAÇÃO EM DIREITO 
 

 

 

 

 

 

 

MARIANA CAMPOS DE CARVALHO 

 

 

 

 

 

 

A TENDÊNCIA DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO 
FRENTE A GRAVES VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS 

 

 

             

Trabalho de Conclusão de Curso, sob orientação da 

Professora Paula Wojcikiewicz Almeida 

apresentado à FGV DIREITO RIO como requisito 

parcial para obtenção do grau de bacharel em 

Direito. 

                    

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, novembro/2013. 

 



 
 

3 
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO  
GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

Eu, Paula Wojcikiewicz Almeida, na condição de 
orientador, indico o trabalho de conclusão de 
Mariana Campos de Carvalho, intitulado “A 
tendência de flexibilização da Imunidade de 
Jurisdição frente a graves violações de Direitos 
Humanos” à banca examinadora. 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Paula Wojcikiewicz Almeida 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, novembro/2013. 

 



 
 

4 
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO  
GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

A TENDÊNCIA DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO FRENTE A 
GRAVES VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS 

 
 

Elaborado por MARIANA CAMPOS DE CARVALHO 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

FGV DIREITO RIO como requisito parcial para 

obtenção do grau de bacharel em Direito. 

 

Comissão Examinadora: 

Nome do orientador: Paula Wojcikiewicz Almeida 

Nome do Examinador 1: Fernando de Castro Fontainha 

Nome do Examinador 2: Leandro Molhano Ribeiro 

 

Assinaturas: 

__________________________________________________ 

Paula Wojcikiewicz Almeida 

 

 

__________________________________________________ 

Fernando de Castro Fontainha 

 

 

__________________________________________________ 

Leandro Molhano Ribeiro 

 

Nota Final: ____________________________ 

Rio de Janeiro, novembro/2013. 



 
 

5 
 

RESUMO 

O enfoque do presente Trabalho de Conclusão de Curso repousa sobre tendência de 

flexibilização da Imunidade de Jurisdição Estatal em casos de graves violações a Direitos 

Humanos, tendo em vista o teor das decisões de cortes nacionais e internacionais. A 

problemática reside no fato de que, em algumas situações, a Imunidade de Jurisdição Estatal, 

norma utilizada para preservação da soberania estatal, contrapõe-se a direitos fundamentais do 

cidadão, sujeito de Direito Internacional Público. Nesse sentido, o presente trabalho traz à 

baila a discussão sobre a tendência de flexibilização dessas normas consoante a observância 

de normas imperativas relativas à proteção de graves violações de Direitos Humanos. A 

hipótese do presente trabalho consiste em averiguar a tendência de flexibilização da 

Imunidade de Jurisdição Estatal quando contraposta a graves violações de Direitos Humanos. 

Observar-se-á, para tanto, o comportamento das cortes nacionais e internacionais, amparados 

pelos ensinamentos jurídico-doutrinários a respeito da normatização dos direitos em conflito. 

O intuito dessa explanação consiste não só em um (i) argumento de hierarquia, o qual enseja o 

questionamento da supremacia jurídica das normas de jus cogens sobre as demais, não se 

limitando ao Direito dos Tratados, mas também a (ii) no argumento de que a própria 

imunidade de jurisdição que nasceu de um costume internacional, i.e., prática reiterada 

uniforme e constante, pode estar-se diante de nova tendência de flexibilização da norma 

porquanto o surgimento de novo costume internacional, qual seja, a proteção legítima de 

graves violações de Direitos Humanos. 

 

ABSTRACT 

This paper focus on Jurisdictional Immunities of States’ easing trend in cases of 

serious violations of human rights, taking into account the content of the decisions made by 

national and international courts. In some situations, the Jurisdictional Immunities of States, 

standard used for preserving state sovereignty, opposes the fundamental rights of the citizen, 

subject of public international law. In this sense, this paper brings up the discussion on the 

trend of relaxation of these rules depending on compliance with mandatory standards for the 

protection of serious human rights violations. In fact, the hypothesis of this paper is to 

investigate the trend of easing of Jurisdictional Immunities of States as opposed to serious 

human rights violations. Decisions of national and international courts will be discussed, 

supported by legal and doctrinal norms. The purpose of this explanation consists of not only 
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(i) a hierarchy argument, which entails questioning the supremacy of legal norms of jus 

cogens, not limited to the Law of Treaties, but also (ii) an argument on Jurisdictional 

Immunities of States rising by an international custom - repeated practice uniform and 

constant - the recognition of a new trend of easing standards will be questioned as a result of 

new international custom emergence, namely, the protection of serious violations of Human 

rights. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Imunidade de Jurisdição Estatal, Violações de Direitos Humanos, Corte Internacional de 

Justiça, Corte Europeia de Direitos Humanos, jus cogens. 

 

KEYWORDS 

Jurisdictional Immunities of States, Human Rights Violations, International Court of Justice, 

European Court of Human Rights, jus cogens. 
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- I - 

INTRODUÇÃO 

É de conhecimento cediço que a concepção de um sistema jurídico internacional sem 

a proteção de princípios basilares como a soberania dos Estados, a autodeterminação dos 

povos e a segurança de suas ações no ordenamento jurídico internacional torna-se falha. 

Contudo, há casos concretos em que as normas protetivas desses princípios são colocadas em 

xeque frente a valores de igual forma importantes à ordem internacional, tais como os Direitos 

Humanos.  

A problemática reside no fato de que, nas decisões majoritárias de cortes 

internacionais, prevalece a Imunidade de Jurisdição Estatal, norma utilizada para preservação 

da soberania estatal, quando contraposta a direitos fundamentais do cidadão, membro da 

comunidade internacional, Nesse sentido, o presente trabalho traz à baila a discussão sobre a 

tendência de flexibilização dessas normas consoante a observância de normas imperativas 

relativas à proteção de graves violações de Direitos Humanos. 

Em verdade, o imbróglio jurídico revela-se sutil. No intuito de resguardar a soberania 

nacional, bem como solucionar os casos em que há cristalina violação aos Direitos Humanos, 

vislumbram-se alternativas capazes preencher hipóteses solucionadoras do impasse: (i) acesso 

ao Judiciário nacional; (ii) amparo do instituto da Proteção Diplomática; (iii) acesso aos 

tribunais internacionais. 

Em síntese, pode-se pensar em recorrer diretamente ao Poder Judiciário do Estado no 

qual foi cometida a violação. Dessa forma, ajuizar-se-ia ação no Estado que não observou as 

garantias asseguradas no rol de Direitos Humanos; entretanto, a resolução do conflito não 

estaria atrelada a possibilidade alguma de relativização da imunidade de jurisdição estatal.   

Não obstante, tem-se o instituto da Proteção Diplomática, ou Teoria do Endosso, 

configurada quando há uma falha na responsabilidade internacional1

                                                           
1 A responsabilidade internacional é constituída por três premissas básicas, a saber: (i) o ato ilícito: conduta 
comissiva ou omissiva que viola a norma; (ii) a imputabilidade: necessidade de atribuição do ato ilícito ao ente 
responsável; (iii) o dano: fato gerador que leva a admitir uma reparação ao Estado ofendido em seu direito pelo 
Estado infrator. Vale ressaltar que o dano pode ser de cunho material quanto moral e sua reparação pode ter fins 
pecuniários ou até mesmo um pedido de desculpas formal internacional. 

, em que o Estado de 

origem de um nacional pode avocar a causa em comento, constituindo a figura do dominus 
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litis2

Por fim, tem-se a hipótese a qual trata da possibilidade de Cortes Internacionais 

atribuírem justa solução ao impasse. Resta, portanto, a averiguação dos óbices jurídicos e 

políticos os quais servem de entrave à flexibilização da Imunidade de Jurisdição, visto que 

imbuída de caráter cogente, de mandatória observação.            

. Nesse sentido, diante de um conflito entre Direitos Humanos e Imunidade de Jurisdição 

Estatal, a Proteção Diplomática poderia ser invocada pelo Estado de origem do indivíduo o 

qual teve um direito fundamental violado.  

A hipótese do presente trabalho consiste em averiguar a tendência de flexibilização 

da Imunidade de Jurisdição Estatal quando contraposta a graves violações de Direitos 

Humanos. Observar-se-á, para tanto, o comportamento das cortes nacionais e internacionais, 

amparados pelos ensinamentos jurídico-doutrinários a respeito da normatização dos direitos 

em conflito. 

Portanto, inicialmente serão explicitadas algumas peculiaridades do embate, tais 

como a equivocada invocação do princípio como instrumento de defesa capaz, per se, de 

afastar qualquer apreciação substantiva do caso (capítulo II). Quanto à imunidade, tratar-se-á 

de sua consolidação como norma consuetudinária, não imperativa (item II.A). Por outro lado, 

concernente a graves violações de Direitos Humanos, analisar-se-á o entendimento 

jurisprudencial quanto a seu caráter cogente (item II.B). 

O intuito dessa explanação consiste em um argumento de hierarquia, o qual enseja o 

questionamento da supremacia jurídica das normas de jus cogens sobre as demais, não 

limitando-se ao Direito dos Tratados. Mais que isso, se a própria imunidade de jurisdição 

estatal nasceu de um costume internacional, i.e., prática reiterada uniforme e constante 3

Com o objetivo de elucidar o reconhecimento de evolução costumeira como um 

segundo argumento à flexibilização da imunidade de jurisdição estatal, far-se-á exame 

meritório de todos os casos sobre o tema enviados a cortes internacionais para apreciação e 

, 

questiona-se o reconhecimento de nova tendência de flexibilização da norma porquanto o 

surgimento de novo costume internacional, qual seja, a proteção legítima de graves violações 

de Direitos Humanos (capítulo III).  

                                                           
2REZEK, Francisco. Direito Internacional Público. 11.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 167. 
3 PELLET, Alain; DINH, Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick. Direito internacional público. 2. ed. Tradução de 
Vitor Marques Coelho. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. p. 334. 
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seus consequentes desfechos jurídicos, enfatizando a ponderação realizada entre as normas 

em conflito (item III.A). Dado o resultado estático das decisões majoritárias de cortes 

internacionais, suscita-se a observância dos votos dissidentes, bem como de recentes decisões 

de cortes nacionais a fim de demonstrar o início de mudança de entendimento jurisprudencial 

(item III.B). A ratio subjacente à metodologia utilizada justifica-se pela pretensão do estudo 

em verificar a possível tendência de flexibilização da Imunidade de Jurisdição Estatal 

mediante o cenário internacional. 

A título de diagnóstico, será colocada em xeque a invocação da Imunidade de 

Jurisdição Estatal como óbice à efetiva aplicação dos Direitos Humanos, apontando, diante de 

postura conclusiva, a tendência de flexibilização da Imunidade de Jurisdição Estatal frente a 

normas jus cogens, de observância obrigatória. 

 

 

- II – 

A EXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO ESTATAL 
E NORMAS DE JUS COGENS 

 

Ao falar em conflito entre Imunidade de Jurisdição Estatal e normas de jus cogens, é 

necessário que ambas estejam em um mesmo plano de análise4. Em termos jurídicos, ambas 

devem apresentar-se como parte substantiva dos casos em comento, sob pena de constituir-se 

uma barreira procedimental à efetiva proteção dos Direitos Humanos caso a Imunidade seja 

entendida como aspecto procedimental do litígio5

De mais a mais, mesmo que as cortes considerassem que a imunidade estatal, 

enquanto norma procedimental, prejudicaria o exame meritório da questão, tal argumento não 

impediria a superveniência de um conflito entre a Imunidade de Jurisdição Estatal e o acesso à 

.  

                                                           
4 A título exemplificativo, no caso Alemanha vs. Itália (CIJ), a Imunidade de Jurisdição Estatal foi considerada 
procedimental, enquanto a norma de jus cogens, substantiva. Nesse sentido, a violação de normas costumeiras 
não teria como consequência o afastamento da imunidade de jurisdição estatal, posto que o mérito não fora 
apreciado. Corte Internacional de Justiça, Imunidades jurisdicionais do Estado (Alemanha vs. Itália; intervenção 
da Grécia), acórdão de 3 de fevereiro de 2012, opinião dissidente do juiz A. A. CANÇADO TRINDADE, § 5. 
5 ORAKHELASHVILI, A. Peremptory Norms in International Law. Oxford, 2006, pp. 340-341. 
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justiça dos demandantes6. No embate entre duas regras procedimentais, o acesso à justiça 

seria hierarquicamente superior 7

Diante do argumento hierárquico, faz-se fundamental definir a natureza 

consuetudinária da Imunidade de Jurisdição Estatal, bem como a especificidade cogente das 

normas relativas a graves violações de Direitos Humanos. A diferenciação, apesar de simples, 

revela-se essencial ao contrapor as duas classes de normas para a afirmação de hierarquia 

entre normas cogentes e normas consuetudinárias; havendo, deve-se observar que essa regra 

de antinomia

 às regras costumeiras acerca da imunidade jurisdicional. 

Assim sendo, tal distinção revela-se frágil, motivo pela qual não será aprofundada no presente 

estudo. 

89

Para empreender tal tarefa, serão tecidos breves esclarecimentos quanto à Imunidade 

de Jurisdição Estatal como norma consuetudinária (item II.A). Em seguida, serão traçadas 

singelas anotações a respeito da proteção a graves violações a Direitos Humanos como 

normas cogentes (item II.B) no sistema jurídico internacional, para que, ao fim, possa ser 

extraída primeira conclusão acerca da relação entre as duas classes normativas. 

 é suficiente per se para corroborar a controvérsia. 

 

II.A.  A Imunidade de Jurisdição Estatal como norma consuetudinária 

É indiscutível a ideia de que determinado Estado soberano não será submetido, via 

de regra, à jurisdição de outro Estado. Nesse sentido, a Imunidade de Jurisdição tem como 

finalidade a proteção à soberania dos Estados10

                                                           
6 Fala-se em reconhecimento do direito de acesso à justiça enquanto norma de jus cogens, trazendo consigo o 
direito à reparação de vítimas de graves violações dos Direitos Humanos. CORTE IDH, Casos Goiburu et alii c. 
Paraguai de 22.09.2006 e La Cantuta c. Peru de 29.11.2006. 

, de forma que o mesmo não é subordinado a 

7 CIJ, opinião dissidente do juiz Yusuf, Alemanha c. Itália; intervenção da Grécia, acórdão de 3 de fevereiro de 
2012, §§29-30; CEDH, Waite et Kennedy c. Alemanha, petição n° 26083/94, acórdão de 18 de fevereiro de 
1999, § 59; CEDH, Fogarty c. Reino-Unido, petição n° 37112/97, acórdão de 21 de novembro de 2001, § 33. 
8 A antinomia no Direito Internacional aparece entre normas de direito internacional, tais como convenções 
internacionais, costumes internacionais, princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas, dentre 
outros. FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. 3ª ed., São Paulo: Atlas, 2001. 
p.203 
9 Cumpre destacar que não há hierarquia de fontes no Direito Internacional. O Estatuto não estabeleceu qualquer 
hierarquia entre as fontes de direito internacional. MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito Internacional 
Público: Parte Geral. 2ª ed, v II. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 73. 
10 Cumpre ressaltar a profícua importância dos preceitos ensejados pela Imunidade de Jurisdição Estatal quanto à 
proteção de princípios que ultrapassam a questão da soberania, como a autodeterminação dos povos, bem como 
quanto à garantia da segurança jurídica internacional.  
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qualquer autoridade estrangeira, podendo, assim, aceitar o Direito Internacional na condição 

de homólogo a todos os outros países, visando à construção de uma ordem internacional11

Por conseguinte, a Imunidade de Jurisdição Estatal possui forte influência nas formas 

de relacionamento entre os Estados, podendo ser assimilada ao brocardo latino par in parem 

non habet judicium

.  

12. Justificada pela ausência de hierarquia entre os atores globais13

Todavia, apesar de essa norma estar presente no cenário global, a mesma não foi 

submetida ao processo formal de criação de leis, vez que derivou do costume da sociedade 

internacional. É possível a coexistência de vários modos de formação do direito, tanto na 

ordem jurídica interna quanto na internacional, com diferentes graus de institucionalização

, é por 

meio dessa norma que são assegurados os atos públicos de um Estado em outra nação, 

facilitando, de certo, as vias diplomáticas.  

14. 

Assim, tal imunidade provém da tradição15, determinada como fonte de Direito Internacional 

pelo art. 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça (CIJ)16-17

Cumpre destacar que o costume foi a principal fonte do Direito Internacional 

Público, em virtude de a sociedade internacional ser descentralizada.  As sociedades não 

. 

                                                           
11 REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 11ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 
225. 
12 Em outras palavras, o brocardo possui o significado de entre iguais não haver jurisdição. 
13  Para REZEK, a ideia da imunidade do Estado estrangeiro em relação ao Direito local, que garante a prestação 
jurisdicional através da Constituição Federal Brasileira a quem quer que sofra lesão de direito, não pode ser 
autorizada pela promessa do constituinte à custa de soberanias estrangeiras.  Esta promessa faz-se na presunção 
de que a parte demandada seja um jurisdicionado, sujeito à ação do Judiciário local.  Para o autor, regras sobre 
a sensível relação entre soberanias, só se produzem no plano internacional, e mediante o consentimento 
das partes.  Tais regras não podem ser ditadas unilateralmente por uma Constituição nacional. REZEK, José 
Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 11ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 165/170. 
14 DAILLIER, Patrick; DINH, Nguyen Quoc; PELLET, Alain. Direito internacional público. 2ª ed. Lisboa: 
Fundação Calouste. Gulbenkian, 2003. p. 325. 
15 BROWNLIE, Ian. Principles of Public International Law. 6ª ed. Oxford, 2003, p. 89. 
16 ONU, Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Art. 38. A Corte, cuja função seja decidir conforme o 
direito internacional as controvérsias que sejam submetidas, deverá aplicar: as convenções internacionais, 
sejam gerais ou particulares, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes; o 
costume internacional como prova de uma prática geralmente aceita como direito; os princípios gerais do 
direito reconhecidos pelas nações civilizadas; as decisões judiciais e as doutrinas dos publicitários de maior 
competência das diversas nações, como meio auxiliar para a determinação das regras de direito, sem prejuízo do 
disposto no Artigo 59. A presente disposição não restringe a faculdade da Corte para decidir um litígio ex aequo 
et bono, se convier às partes.  
17 O artigo 38, § 1 (b), do Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça indica claramente que elas resultam da 
prática geral e não de uma prática unânime, o que seria irrealizável e irrealista. DAILLIER, Patrick; DINH, 
Nguyen Quoc; PELLET, Alain. Direito internacional público. 2ª ed. Lisboa: Fundação Calouste. Gulbenkian, 
2003. p. 335.  
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hierarquizadas, sem um Poder Legislativo, têm no costume o principal modo de manifestação 

das normas jurídicas18

Com efeito, o costume é um processo regido pelo direito internacional, e autônomo 

em relação a outros modos, como o modo convencional que autoriza a exprimir regras de 

direito. Em síntese, possui dois

. 

19  elementos necessários a sua consolidação como tal: o 

material, que é o uso, e o subjetivo, que é geralmente aceito como sendo a “opinio juris sine 

necessitatis”20. Em termos simples, portanto, o costume internacional pode ser entendido 

como a repetição, ao longo do tempo, de certo modo de proceder ante determinado quadro de 

fato21. Para ser caracterizado, é necessário aferir dois elementos: um de ordem material, o 

corpus, que exige o cumprimento repetido de atos denominados precedentes; outro de ordem 

psicológica, o animus, que denota a ideia de justiça, da convicção dos sujeitos de direito de 

que o cumprimento de tais atos é obrigatório porque o direito o exige22

Todavia, quanto ao processo de formação material de um costume internacional 

cabem algumas considerações: (i) quanto aos comportamentos suscetíveis de constituir 

precedentes; (ii) quanto à repetição do precedente no tempo; e (iii) quanto à repetição do 

precedente no espaço.  

. 

Quanto ao primeiro ponto, os comportamentos suscetíveis de constituir precedentes 

pressupõem a formação do costume apoiada na atuação dos sujeitos de direito internacional, a 

qual pode corresponder a atos jurídicos, internos ou internacionais, mas não somente, sendo 

suficiente que a atuação emane de sujeitos de direito internacional – Estados, organizações 

internacionais, tribunais internacionais, organizações não governamentais e até certas pessoas 

privadas23

                                                           
18 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 6. ed. rev. amp. e atual. Rio 
de Janeiro: Freitas Bastos, 1979. p. 190. 

.  

19  Para REZEK, o elemento material é a repetição, ao longo do tempo, de certo modo de proceder ante 
determinado quadro de fato, enquanto o elemento subjetivo é a convicção de que assim se procede não sem 
motivo, mas por ser necessário, justo, e consequentemente jurídico. REZEK, José Francisco. Direito 
internacional público: curso elementar. 8ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 113. 
20 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 6. ed. rev. amp. e atual. Rio 
de Janeiro: Freitas Bastos, 1979. p. 191. 
21 REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 11ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 
122. 
22DAILLIER, Patrick; DINH, Nguyen Quoc; PELLET, Alain. Direito internacional público. 2ª ed. Lisboa: 
Fundação Calouste. Gulbenkian, 2003. p. 329-330. 
23 DAILLIER, Patrick; DINH, Nguyen Quoc; PELLET, Alain. Direito internacional público. 2ª ed. Lisboa: 
Fundação Calouste. Gulbenkian, 2003. p. 331. 
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No que tange ao segundo ponto, a repetição é a condição da consolidação da prática, 

sem a qual seria impossível falar em “uso”, e sua exigência decorre das fórmulas clássicas 

utilizadas pela jurisprudência internacional que visa a uma prática internacional constante ou 

a uma prática constante e uniforme24

A necessária coerência da prática, segundo a concepção clássica, exprime-
se na verdade do dictum subsequente da sentença arbitral de 17 de Julho de 
1965 [, sobre a Interpretação do acordo aéreo de 6 de Fevereiro de 1948, 
que opôs os Estados Unidos à Itália]: “Somente uma prática constante, 
efetivamente seguida e sem alteração, pode tornar-se geradora de uma 
regra de direito consuetudinário internacional”

: 

25

Destarte, se os precedentes seguidos por alguns Estados colidem com atos contrários 

da parte de outros Estados, então a formação da regra consuetudinária será automaticamente 

travada. Enseja-se, pois, a divagação se, em caso de eventual violação da uniformidade, pode 

o autor do ato contrário à regra existente alegar que agiu sem a convicção de que a violava. 

Daí, conclui-se que para que uma regra ser consuetudinariamente estabelecida não é 

necessário que a prática correspondente seja rigorosamente conforme a esta

. (grifou-se) 

26. Contudo, uma 

norma costumeira rejeitada por grande parte dos Estados perde, em consequência, a sua 

generalidade27

Por fim, no que diz respeito ao terceiro ponto, busca-se responder quanto tempo 

deverá um precedente ser repetido para dar origem a uma regra consuetudinária. Dada a 

incerteza, tem-se apenas que a frequência interfere na duração, sendo que a densidade 

crescente das relações internacionais leva à aceitação de períodos mais breves do que a 

sociedade interestatal dos séculos XVI-XIX

. 

28

                                                           
24 Para DAILLIER, DINH e PELLET, a uniformidade é a concordância dos atos sucessivos de um mesmo 
Estado, que devem ser, em princípio, semelhantes uns aos outros. Na falta desta uniformidade-concordância, 
já não haveria repetição. DAILLIER, Patrick; DINH, Nguyen Quoc; PELLET, Alain. Direito internacional 
público. 2ª ed. Lisboa: Fundação Calouste. Gulbenkian, 2003. p. 334. 

. 

25 DAILLIER, Patrick; DINH, Nguyen Quoc; PELLET, Alain. Direito internacional público. 2ª ed. Lisboa: 
Fundação Calouste. Gulbenkian, 2003. p. 334. 
26 DAILLIER, Patrick; DINH, Nguyen Quoc; PELLET, Alain. Direito internacional público. 2ª ed. Lisboa: 
Fundação Calouste. Gulbenkian, 2003. p. 334. 
27 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 6. ed. rev. amp. e atual. Rio 
de Janeiro: Freitas Bastos, 1979. p. 191. 
28 DAILLIER, Patrick; DINH, Nguyen Quoc; PELLET, Alain. Direito internacional público. 2ª ed. Lisboa: 
Fundação Calouste. Gulbenkian, 2003. p. 335. 
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Não obstante, concernente ao elemento subjetivo 29  da formação de norma 

consuetudinária, o opinio juris, tem-se que os atos praticados precisam ser realizados com a 

convicção de que estão de acordo com o Direito Internacional30. A vinculação jurídica dos 

Estados traduz-se, então, pela fórmula clássica da opinio juris sine necessitatis31

Diante do exposto, insta salientar que uma prática pode ser inicialmente contrária ao 

direito já existente, para se tornar jurídica através do reconhecimento. 

, i.e., a pela 

convicção do direito ou da necessidade. Assim, a simples repetição de precedentes não é 

suficiente para a caracterização do costume internacional, sendo fundamental que o ato 

considerado seja motivado pela consciência de uma obrigação jurídica.  

Em suma, registre-se que a Imunidade de Jurisdição Estatal é um costume 

internacional, apresentando, portanto, os elementos de caráter objetivo e subjetivo, 

necessários a tal caracterização, como seu reconhecimento perante tribunais internos e 

internacionais. Portanto, é entendida como regra a convicção de que determinado Estado 

soberano não será submetido à jurisdição de outro Estado, sendo essa prática reiterada pelos 

demais atores internacionais. 

Registre-se que tal regra não se faz absoluta. Como será inferido, diferente dos casos 

relativos a atos de gestão (acta jure gestionis ou jure privatorum), já consagrados no direito 

internacional como passíveis de relativização, a jurisdição de um Estado sobre os atos de 

império de outro Estado permanece em discussão no direito internacional, principalmente 

quando se relaciona a graves violações aos direitos humanos32

 

.   

II.B. O reconhecimento de Graves Violações de Direitos Humanos como 
normas cogentes 

                                                           
29  MELLO apresenta duas teorias objetivistas: (i) a teoria da consciência jurídica coletiva e (ii) a teoria 
sociológica. Descartando a consciência jurídica coletiva por ser uma noção vaga e imprecisa, apresenta que a 
teoria sociológica é a que parece melhor explicar a obrigatoriedade do costume, pois, para ela, o costume é um 
produto da vida social que visa atender as necessidades sociais. O seu fundamento é exatamente as 
necessidades sociais. MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 6. ed. 
rev. amp. e atual. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1979. p. 193. 
30 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 6. ed. rev. amp. e atual. Rio 
de Janeiro: Freitas Bastos, 1979. p. 191. 
31 DAILLIER, Patrick; DINH, Nguyen Quoc; PELLET, Alain. Direito internacional público. 2ª ed. Lisboa: 
Fundação Calouste. Gulbenkian, 2003. p. 338. 
32 BOLSON, Mello. A imunidade de Jurisdição do Estado, Revista LTR nº 35, São Paulo, p. 600. 



 
 

16 
 

A concessão da imunidade ao Estado que cometeu graves violações dos Direitos 

Humanos acabaria por prejudicar a efetividade da norma de jus cogens, esvaziando, por 

conseguinte, seu conteúdo. 

Nesse sentido, é incontestável a informação de que os Direitos Humanos são direitos 

inerentes a todos os seres humanos33, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, 

idioma, religião ou qualquer outra condição, o que inclui o direito à vida e à liberdade, à 

liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre muitos outros34. 

Logo, os direitos humanos não precisam ser conquistados, pois já pertencem a cada um dos 

cidadãos, simplesmente por serem humanos, tampouco podem ser retirados, i.e., ninguém tem 

o direito de privar qualquer indivíduo de seus direitos35

No âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), a Comissão de Direito 

Internacional (CDI) já considerou, em várias ocasiões, que violações a direitos humanos de 

primeira geração

.  

36 ofendem valores essenciais da sociedade internacional37

                                                           
33 A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é um documento marco na história dos direitos 
humanos. Proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, através da Resolução 217 como uma 
norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações, estabelece, pela primeira vez, a proteção universal 
dos direitos humanos. 

.  Nesse sentido, o 

projeto de artigos sobre responsabilidade do Estado por um ato ilícito internacional, adotado 

pela CDI, que trata das consequências de sérias violações decorrentes de normas imperativas, 

estabelece que os Estados não devem reconhecer a licitude de uma situação criada em virtude 

34  ONU. A ONU e os Direitos Humanos. Disponível em: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-os-
direitos-humanos/. Acesso em 17 de novembro de 2013. 
35  Anistia Internacional Brasil. O que são direitos humanos. Disponível em: http://anistia.org.br/direitos-
humanos/o-que-sao-direitos-humanos. Acesso em 17 de novembro de 2013. 
36 Os Direitos Humanos de Primeira Geração são ligados à Revolução Americana e à Revolução Francesa, 
referindo-se ao direito de liberdade, igualdade, direito à vida e direito à segurança: “A inversão de perspectiva, 
que a partir de então se torna irreversível, é provocada no início da era moderna, principalmente pelas guerras de 
religião, através das quais se vai afirmando o direito de resistência à opressão, o qual pressupõe um direito ainda 
mais substancial e originário, o direito do indivíduo a não ser oprimido, ou seja, a gozar de algumas 
liberdades fundamentais: fundamentais porque naturais e naturais porque cabem ao homem enquanto tal e não 
dependem do beneplácito do soberano (entre as quais, em primeiro lugar, a liberdade religiosa). (...) a liberdade 
religiosa é um efeito das guerras de religião; as liberdades civis, da luta dos parlamentos contra os 
soberanos absolutos”. BOBBIO, Noberto. A Era dos Direitos. 1.ª ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1992, p. 
4-5. 
37 No projeto de Comissão de Direito Internacional (1996) sobre a responsabilidade internacional do Estado, 
constava no art.19 §3º que seria lesão aos valores essenciais da comunidade internacional qualquer violação 
grave do direito à autodeterminação dos povos, tal como o estabelecimento ou manutenção pela força de 
dominação colonial, além da violação maciça e grave de direito fundamental do ser humano, tal qual a 
obrigação de proibição da escravidão, do genocídio e do apartheid. Cf. CARVALHO RAMOS, André de. 
Responsabilidade internacional por violação de direitos humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. 
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da violação de uma norma imperativa ou fornecer ajuda ou assistência de forma a manter tal 

situação38

Nos trabalhos da Comissão de Direito Internacional é possível encontrar exemplos de 

normas apresentadas como de jus cogens, i.e., normas imperativas de observância obrigatória, 

inderrogáveis pela vontade das partes

. 

39. Entre elas algumas das mais comumente citadas são: 

o princípio pacta sunt servanda40; a proibição do uso ou da ameaça do uso da força41; a 

proibição da pirataria42; a proibição do genocídio43; a proibição dos atos qualificados como 

crimes contra a humanidade44

                                                           
38 Ainda que inicialmente presentes no Direito dos Tratados (artigo 53 da Convenção de Viena sobre Direito dos 
Tratados de 1969), as normas de jus cogens, após reconhecimento jurisprudencial, expandiram-se para o 
Direito Internacional como um todo. A Comissão de Direito Internacional reconheceu a aplicabilidade de tais 
normas no que tange à responsabilidade internacional de Estados por violações do Direito Internacional, 
examinando pela primeira vez a questão da relação entre o conceito de jus cogens e a responsabilidade estatal em 
1976. Comissão de Direito Internacional, artigos 40-41 sobre Responsabilidade de Estados, Relatório da 
Comissão de Direito Internacional (2001), Assembleia Geral, 56ª sessão, nº 10, (A/56/10), a Comissão de Direito 
Internacional.  

 e os princípios do direito humanitário codificados nas Quatro 

Convenções de Genebra, princípios fundamentais dos direitos humanos e do direito do meio 

ambiente.  

39 NASSER, Salem Hikmat. Jus Cogens: Ainda esse desconhecido. Disponível em: http://www.direitogv.com.br/ 
subportais/publicaçõe/RDGV_02_p161_178.pdf.  Acesso em 29 de novembro de 2013. 
40 CARREAU, por exemplo, considera que o princípio pacta sunt servanda, ainda que fundamental, pertence ao 
âmbito do direito dos tratados e não constitui norma imperativa de direito internacional geral. O mesmo ocorreria 
com o princípio da boa-fé, uma vez que não se poderia imaginar um direito dos tratados baseado na má-fé. 
CARREAU, Dominique. Droit International. 8. ed. Paris: Pedone, 2004. p 81. 
41 Na opinião do Juiz ELARABY: “The prohibition of the use of force, as enshrined in Article 2, paragraph 4, of 
the Charter, is no doubt the most important principle that emerged in the twentieth century. It is universally 
recognized as a jus cogens principle, a peremptory norm from which no derogation is permitted. The Court 
recalls in paragraph 87, the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and 
Co-operation among States (resolution 2625 (XXV)), which provides an agreed interpretation of Article 2 (4). 
The Declaration “emphasized that ‘No territorial acquisition resulting from the threat or use of force shall be 
recognized as legal’”. ELARABY. Opinião individual. Advisory Opinion on Legal Consequences of the 
Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 9 jul. 2004. §87. 
42 ONU, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, Artigo 101: “Constituem pirataria quaisquer 
dos seguintes atos: a) todo ato ilícito de violência ou de detenção ou todo ato de depredação cometidos, para fins 
privados, pela tripulação ou pelos passageiros de um navio ou de uma aeronave privados, e dirigidos contra: i) 
um navio ou uma aeronave em alto mar ou pessoas ou bens a bordo dos mesmos; ii) um navio ou uma aeronave, 
pessoas ou bens em lugar não submetido à jurisdição de algum Estado; b) todo ato de participação voluntária na 
utilização de um navio ou de uma aeronave, quando aquele que o pratica tenha conhecimento de fatos que dêem 
a esse navio ou a essa aeronave o caráter de navio ou aeronave pirata; c) toda a ação que tenha por fim incitar ou 
ajudar intencionalmente a cometer um dos atos enunciados nas alíneas a) ou b)”. 
43 O crime de genocídio encontra-se definido na Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de 
Genocídio, art. 2.º: “Na presente Convenção, entende-se por genocídio qualquer dos seguintes atos, cometidos 
com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tal como: a) 
Assassinato de membros do grupo. b) Dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo. c) 
Submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionem a destruição física total ou parcial. 
d) Medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo. e) Transferência forçada de menores do grupo 
para outro”. 
44 A categoria de crimes contra a humanidade surge com o Tribunal de Nuremberg e se encontra hoje codificada 
pelo Estatuto de Roma que cria o Tribunal Penal Internacional (Decreto 4.388, de 25.09.2002). Os crimes assim 
qualificados são: genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão (art. 5.º). 
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A prática da ONU ao condenar graves violações de Direitos Humanos por parte de 

um Estado confirma que se trata de uma questão de suma importância à ordem 

internacional45

Extrai-se, portanto, que, na esfera do Direito Internacional, deve-se interpretar o 

princípio jus cogens como o conjunto de normas que objetivamente impõem direitos e 

obrigações aos Estados e às organizações internacionais, conforme previsão expressa na 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados 

. Não obstante, não são todos os Direitos Humanos que gozam de status de 

normas de jus cogens. Cumpre destacar que a elevação de determinadas regras a tal categoria 

deu-se, majoritariamente, por meio de decisões internacionais. 

46. Destaca-se, entretanto, a ressalva de que 

tal conflito não se limita a violações de tratados, expandindo-se, também, a demais fontes do 

direito47

A título de exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) 

possui jurisprudência

, como na hipótese objeto do presente estudo. 

48

“11. Permítome señalar, como una última reflexión, que, en casos de 
desaparición, como el presente, figuran, entre lós derechos conexos, 
derechos fundamentales inderogables, lo que, a mi modo de ver, sitúa la 
prohibición de aquel delito en el dominio del jus cogens, de las normas 
imperativas del derecho internacional general.” (grifou-se)

 constante no sentido de reconhecer a qualidade de jus cogens de 

determinados direitos fundamentais, tais como o desaparecimento forçado de indivíduos ao 

violar diversos outros direitos humanos: 

49

                                                           
45 BAPTISTA, Eduardo Correia. Ius cogens em direito internacional. Lisboa: Lex, 1997, p. 414. 

.  

46 Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (1969). Artigo 53. Tratado em Conflito com uma Norma 
Imperativa de Direito Internacional Geral (jus cogens): É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, 
conflite com uma norma imperativa de Direito Internacional geral. Para os fins da presente Convenção, uma 
norma imperativa de Direito Internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade 
internacional dos Estados como um todo, como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só 
pode ser modificada por norma ulterior de Direito Internacional geral da mesma natureza” (grifou-se). 
47 Afirma CANÇADO TRINDADE que “parece-nos uma consequência inelutável da própria existência de 
normas imperativas do Direito Internacional não se limitarem estas às violações resultantes de tratados, e se 
estenderem a toda e qualquer violação, inclusive as resultantes de toda e qualquer ação e quaisquer atos 
unilaterais dos Estados”. CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos 
direitos humanos. vol. II, Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1999, p. 416. 
48 Cf. Parecer Consultivo n. 18 sobre a condição jurídica e direitos dos migrantes não documentados de 2003, no 
qual foi enfatizado que a Corte “considera que el principio de igualdad (...) y no-discriminación pertenece al 
jus cogens (...). Hoy día no se admite ningún acto jurídico que entre en conflicto con dicho principio 
fundamental, no se admiten tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona (...). El incumplimiento de 
estas obligaciones genera la responsabilidad internacional del Estado, y ésta es tanto más grave en la medida 
en que ese incumplimiento viola normas perentorias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. OEA, 
Corte Interamericana de Direitos Humanos. Parecer Consultivo n. 18 sobre a condição jurídica e direitos dos 
migrantes não documentados de 2003, §§ 100-106. 
49 CANÇADO TRINDADE, em seu voto no Caso Villagrán Morales, sustentou que o desaparecimento forçado 
de pessoas viola direitos humanos inderrogáveis (liberdade, integridade física e psíquica e direito à vida) e, por 
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Ademais, houve inconteste esforço da comunidade internacional de prevenir 

violações graves de direitos humanos, engendrando a redação do Estatuto de Roma. Com base 

nesse documento, o Tribunal Internacional Penal da ex-Iugoslávia reconheceu a qualidade de 

jus cogens às normas de direitos humanos referentes à proibição da tortura, no caso 

Prosecutor vs. Furundzija: 

“144. It should be noted that the prohibition of torture laid down in human 
rights treaties enshrines an absolute right, which can never be derogated 
from, not even in time of emergency ... This is linked to the fact, discussed 
below, that the prohibition on torture is a peremptory norm or jus cogens 
(…).151. Because of the importance of the values it protects, this principle 
has evolved into a peremptory norm or jus cogens, that is, a norm that 
enjoys a higher rank in the international hierarchy than treaty law and 
even ‘ordinary’ customary rules. The most conspicuous consequence of this 
higher rank is that the principle at issue cannot be derogated from by States 
through international treaties or local or special or even general customary 
rules not endowed with the same normative force.” 50

 
 (grifou-se). 

Ante o exposto, resta situarmos as normas de jus cogens frente às demais fontes do 

direito internacional, com vistas a concluir pelo primeiro argumento a favor da flexibilização 

da Imunidade de Jurisdição Estatal em contraposição a graves violações de Direitos Humanos, 

quando detentoras de caráter cogente. 

A princípio, da leitura do artigo 38 do Estatuto da CIJ 51 , poder-se-ia cogitar a 

existência de hierarquia entre as fontes do direito internacional. Em verdade, não há 

hierarquia normativa de qualquer tipo52. Assim sendo, as normas consuetudinárias e normas 

positivadas devem ser igualmente obedecidas, sem distinção quanto ao grau de importância 

que exercem no cenário global 53 . Logo, o costume internacional possui tanto peso e 

relevância jurídica quanto os dispositivos expressos em tratados54

                                                                                                                                                                                     
isso, pertencentes ao rol do jus cogens. OEA, Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso Villagrán 
Moralles vs. Guatemala, 2000, voto concorrente do Juiz Antônio Augusto Cançado Trindade, § 11.  

. 

50 TPII, Caso n. IT-95-17/I-T, julgamento em 10 de dezembro de 2008. O Tribunal reiterou tal entendimento nos 
julgamentos: Prosecutor v. Delacic and Others (julgamento de 16 de novembro de 1998, Caso n. IT-96-21-T, § 
454) e também em Prosecutor v. Kunarac (julgamento de 22 de fevereiro de 2001, Casos n. IT-96-23-T e IT-96-
23/1, § 466). 
51 Cf. nota rodapé nº 15. 
52 Em sentido contrário, pensa-se que os tratados internacionais possam ter uma precedência de aplicação 
sobre os costumes por fornecerem maior certeza quanto ao direito aplicável. SUR, Serge. COMBACAU, J. 
Droit international public. Paris: Montchrestien, 1997. 
53 Na verdade, só há uma única opção para que esses Estados se liberem das obrigações decorrentes da vigência 
de normas do costume internacional: a prova de que eles manifestaram durante o processo de formação do 
costume internacional, mediante protestos permanentes e inequívocos, sua objeção a serem obrigados pelo novo 
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Insta salientar que, apesar de as normas consuetudinárias sofrerem com críticas à 

redução de sua importância, elas ainda cumprem com seu efeito primordial nas relações 

interestatais, qual seja, obrigar os Estados que não ratificam convenções que tiveram 

aceitação por parte de outros a obedecer determinados preceitos incontestáveis no sistema 

global55

Contudo, a discussão que se insere atualmente no cenário internacional diz respeito à 

possível existência de hierarquia de normas com caráter cogente, tais como determinadas 

normas de Direitos Humanos. A dinâmica normativa tem-se mostrado progressista ao elevar 

algumas normas que dispõem de um status especial na ordem jurídica internacional em 

virtude do seu significado fundamental para a comunidade internacional

. Desse modo, o caráter vinculativo e obrigatório que o costume possui é fundamental 

para o comprometimento dos Estados com a ordem social internacional, haja vista que os 

países não signatários de determinado diploma legal também estarão compromissados a 

respeitar os efeitos do acordo. 

56

Desse modo, a obrigatoriedade de se observar normas cogentes é a característica 

singular que evidencia o problema do seu lugar relativo no direito internacional e da 

capacidade da teoria geral desse direito de explicar o fenômeno de modo satisfatório: a ideia 

de jus cogens introduz de modo inevitável algum tipo de hierarquia normativa numa ordem 

jurídica que até ali a dispensava

.  

57. Ora, para o aparecimento do jus cogens deve haver um 

poder centralizado que crie este direito, assim como deve haver um poder coercitivo na 

aplicação de sanções58

Voltando-se os olhos para a hipótese em comento, seria evidentemente contraditório 

reconhecer a grave violação dos Direitos Humanos e, paralelamente, conferir imunidade ao 

perpetrador de tais violações, recusando qualquer alternativa de reivindicação do direito das 

vítimas. Isso porque o objetivo da norma de jus cogens, no caso concreto, é de evitar 

. 

                                                                                                                                                                                     
direito. ONU, Corte Internacional de Justiça. North Sea Continental Shelf. ICJ Reports, 1969, p. 43; CHARNEY, 
J. The persistent objector rule and the development of customary international law. BYIL, 1985, p. 1. 
54 Em outras palavras, tratados e costumes se encontram em um mesmo nível de normas jurídicas, tendo valor 
rigorosamente igual, podendo um costume derrogar ou alterar um tratado ou um tratado derrogar ou alterar um 
costume. 
55 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de direito internacional público. vol. I. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2004, p. 294. 
56 ORAKHELASVILI, A. Peremptory norms in international law. Oxford: OUP, 2006. 
57 NASSER, Salem Hikmat. Jus cogens: ainda esse desconhecido. Revista Direito GV. vol. 1 nº 2. p. 163, junho-
dezembro de 2005. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream /handle/10438/9658/Salem 
%20Hikmat%20Nasser.pdf?sequence=1. Acesso em 17 de novembro de 2013. 
58 SCHWARZENBERGER, Georg. The inductive approach to international law. [S.l.]: [S.n.], 1965. p. 53. 
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impunidade. Entretanto, se, ainda que na teoria, imunidade não significa impunidade, verifica-

se que, na prática, as duas noções se encontram intrinsecamente interligadas59

Conclui-se, a priori, que argumento de hierarquia, qual seja, a supremacia jurídica 

das normas de jus cogens sobre as demais, corrobora o prevalecimento de normas protetivas 

aos Direitos Humanos, quando jus cogens, frente à Imunidade de Jurisdição Estatal.  

.  

Com efeito, a ideia de que existam normas mais importantes e normas menos 

importantes remete, sem embargos, à possibilidade de uma estrutura normativa hierarquizada 

do Direito Internacional, uma ordem normativa verticalizada 60 . No entanto, estabelecer 

hierarquias para solução de antinomias não é função simples 61

Veja-se, a seguir, que tal matéria não se encontra pacificada, visto que as decisões 

majoritárias das cortes internacionais conflitam com os numerosos votos dissidentes delas 

constantes, bem como vão de encontro às recentes decisões de cortes internas. 

, restando aos tribunais a 

análise casuística de tais ponderações.  

 

 

- III – 

O SURGIMENTO DE NOVA EXCEÇÃO À IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO 
ESTATAL 

 

Não obstante o argumento pautado na hierarquia das normas de jus cogens, traz-se à 

baila o reconhecimento de nova tendência de flexibilização da Imunidade de Jurisdição 

Estatal porquanto o surgimento de nova tensão internacional, qual seja, a proteção legítima de 

graves violações de Direitos Humanos. 
                                                           
59 ORAKHELASHVILI, A. State Immunity and Hierarchy of Norms: Why the House of Lords Got it Wrong, 
European Journal of International Law, vol. 18, nº 5, p. 955. 
60 KOSKENNIEMI, Martti. Hierarchy in International Law: a sketch. European Journal of international Law, v. 
8, n. 4, p.566-582, 1997. 
61  Nesse contexto, a Comissão de Direito Internacional estabeleceu um grupo de estudos voltado à 
“Fragmentação do Direito Internacional: Dificuldades que Emergem da Diversificação e Expansão do Direito 
Internacional”. Esse grupo decidiu que deveria estudar jus cogens enquanto regras de conflito, sem 
estabelecer hierarquias gerais ou absolutas, e orientando o estudo para a prática. Essa decisão se deve ao 
reconhecimento de que uma discussão abertamente teórica sobre esse tópico levantaria questões que são 
complexas e controversas. CDI, Report on the work of its fifty-sixth session. General Assembly, Official 
Records, Fifty-ninth Session, Supplement n. 10 (A/59/10), 2004., p. 302-303. 
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Diz-se “nova tendência”, pois a regra atualmente apresenta relativização quanto à 

distinção entre atos de império (acta jure imperii) e atos de gestão (acta jure gestionis ou jure 

privatorum), não sendo aplicada aos últimos. Em brevíssima síntese, a participação dos 

Estados em transações comerciais elevou-se significativamente, não justificando a incidência 

da imunidade caso o Estado agisse enquanto ente privado62

Atualmente, dois critérios são empregados ao avaliar se uma conduta constitui jure 

imperii: a natureza do ato em comento e a função que o mesmo pretende atingir

.  

63. Contudo, a 

aplicação de tais requisitos demonstrou-se insuficiente em termos práticos64, resultando em 

decisões divergentes e tratamentos distintos de acordo com os diferentes tribunais. Em 

verdade, a diferenciação entre atos de império e atos de gestão está inserida em contexto de 

contínuas mudanças, o qual varia de acordo com o tempo e os anseios da sociedade 

internacional65

Aberto o precedente, a Imunidade de Jurisdição Estatal não deve ceder só em atos de 

gestão. Há de se reconhecer, portanto, sua flexibilização quando confrontada com normas de 

jus cogens. Isso porque essa tensão pode ser um indício de tendência internacional, a qual 

pode se consolidar como um novo costume internacional, ainda no início de sua formação

. 

66

Nesse sentido, visando a elucidar o reconhecimento de evolução costumeira como 

um segundo argumento à flexibilização da Imunidade de Jurisdição Estatal, far-se-á análise 

dos casos enviados a cortes internacionais para apreciação e seus consequentes desenlaces 

jurídicos, concedendo especial atenção à ponderação realizada entre as normas em conflito 

(item III.A). Adianta-se o resultado estanque das decisões majoritárias de cortes 

internacionais, motivo pelo qual se suscita a relevância dos votos minoritários, bem como de 

recentes decisões de cortes nacionais, no intuito de demonstrar elementos que indicam a 

. 

                                                           
62 CIJ, Imunidades jurisdicionais do Estado (Alemanha v. Itália; intervenção da Grécia), acórdão de 3 de 
fevereiro de 2012, opinião dissidente do juiz A. A. CANÇADO TRINDADE § 168. 
63 CASSESE, Antonio. International Law, 2ª ed., ed. Oxford, 2005. p. 101. 
64 Corte Suprema de Israel, Caso Eichmann, 29 de maio de 1962; Apelação de Amsterdã, Caso Bouterse, 20 de 
novembro de 2000; Mandado de prisão de 11 de abril de 2000 (República Democrática do Congo v. Bélgica), 
acórdão de 14 de fevereiro de 2002, opinião dissidente dos juízes HIGGINS, KOOIJMANS e BUERGENTHAL, 
§. 85. 
65 CIJ, Mandado de prisão de 11 de abril de 2000 (República Democrática do Congo v. Bélgica), acórdão de 14 
de fevereiro de 2002, opinião dissidente dos juízes HIGGINS, KOOIJMANS e BUERGENTHAL, §72. 
66 Cumpre destacar que a simples repetição de precedentes não é suficiente para a caracterização do costume 
internacional, sendo fundamental que o ato considerado seja motivado pela consciência de uma obrigação 
jurídica. 
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possível mudança de entendimento jurisprudencial e a consequente formação de novo 

costume internacional (item III.B).  

 

III.A.  O caráter estático das decisões majoritárias em cortes 
internacionais  

No intuito de responder aos anseios da comunidade internacional, a norma de 

Imunidade de Jurisdição Estatal já fora invocada diversas vezes, perante diferentes tribunais. 

No âmbito das cortes internacionais, o imbróglio jurídico revela-se sutil. Isso porque, com a 

atuação do indivíduo no cenário internacional, tal espaço, antes ocupado pelos Estados, teve 

suas características alteradas 67 . Os litígios de Estado contra Estado perante os foros 

competentes passaram a ser acompanhados pelo por demandas de indivíduos contra Estado 

perante as cortes nacionais68

Entretanto, a necessidade de defesa de elevados valores da ordem internacional levou 

à construção de bases cada vez mais sólidas para justificar a não aplicação da Imunidade de 

Jurisdição a um Estado estrangeiro violador de Direitos Humanos. Destarte, serão analisados 

os casos levados à Corte Europeia de Direitos Humanos e à Corte Internacional de Justiça em 

que se discutiram graves violações de Direitos Humanos frente à Imunidade de Jurisdição 

Estatal, a fim de relatar o entendimento jurisprudencial sobre o tema.  

. Nessa toada, uma notória entrave à realização dos objetivos 

vislumbrados por aqueles que ajuízam ações contra os Estados é a imunidade de jurisdição 

que estes possuem.  

Primeiramente, quanto ao caso Kalogeropoulou vs. Alemanha, a Corte Europeia de 

Direitos Humanos divergiu do posicionamento das cortes nacionais gregas. Em sucinto 

resumo dos fatos, no contexto da Segunda Guerra Mundial, em 1944, tropas alemãs invadiram 

a vila de Distomo, distrito grego de Voiotia. Em defesa, alegaram ser uma retaliação a uma 

ofensiva da resistência grega ocorrida no mesmo dia69

                                                           
67 CASSESE, Antonio. International Law. Oxford Press: New York, 2005, p. 105. 

. O ataque alemão a Distomo culminou 

no assassinato de 218 (duzentos e dezoito) moradores, bem como na destruição de suas 

propriedades. Em 1995, a Prefeitura de Voiotia ajuizou ação indenizatória contra a Alemanha 

perante a Corte de Primeira Instância de Leivadia, buscando compensação pelos danos 

68 BORN, Gary B. International Civil Litigation In United States Courts: Commentary and Materials. Boston: 
Kluwer Law International, 1996, p. 275. 
69 RAU, Markus. State Liability for Violations of International Humanitarian Law - The Distomo Case Before 
the German Federal Constitutional Court. German Law Journal. vol. 07, 2005. p. 701-720. 
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materiais e imateriais sofridos em virtude dos assassinatos e da destruição de suas 

propriedades70. A demanda foi rejeitada pelo Ministério de Relações Exteriores da Alemanha, 

sob argumento de ofensa à soberania. Contudo, no julgamento, ocorrido à revelia alemã, a 

Corte de Primeira Instância declarou possuir jurisdição sobre a matéria 71 , afastando a 

imunidade de Estado à qual a Alemanha faria jus, em virtude de esta ter violado norma jus 

cogens72. A decisão afirmou que a violação de normas de jus cogens pela Alemanha implica 

que o Estado não pode invocar sua imunidade de jurisdição, tendo implicitamente declinado 

tal prerrogativa ao cometer as violações alegadas pelas vítimas gregas73-74. Portanto, os atos 

contrários às normas de jus cogens foram considerados nulos, não podendo ensejar direitos ou 

privilégios75

Inconformada com a condenação pecuniária, a Alemanha recorreu à Suprema Corte 

Grega, Areios Pagos. Com fulcro na exceção de responsabilidade civil costumeira

. 

76

                                                           
70 BATENKAS, Ilias. Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany. Case No. 137/1997.  The American 
Journal of International Law, Vol. 92, No. 4, 1998, p. 765-768. 

, a qual 

estabelecia a não concessão de imunidade ao Estado-parte em procedimentos relativos a 

71 A Corte de Primeira Instância declarou possuir jurisdição sobre a matéria em virtude do disposto no código 
processual grego que, em seu artigo 3º, estabelece que à jurisdição das cortes cíveis gregas estão sujeitos gregos 
e estrangeiros, exceto os estrangeiros que gozem de imunidade. GAVOUNELI, Maria; BATENKAS, Ilias. 
Prefecture of Voiotia vs. Federal Republic of Germany. Case 11/2000. The American Journal of International 
Law, vol 95, 2001, p. 198 
72  Segundo a Corte, esta exceção emana da decisão do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que 
consagrou a inaplicabilidade do direito à imunidade para atos que sejam proibidos pelo direito 
internacional. GAVOUNELI, Maria. War reparation claims and state immunity. Révue Héllenique de Droit 
International, vol. 50, 1997, p. 599. 
73  Nesse sentido, vide o caso Princz vs. Alemanha, no qual a opinião dissidente da juíza Patricia Wald 
argumentara que se um Estado viola normas jus cogens, ele ignora a vontade coletiva da comunidade 
internacional e, portanto, renuncia tacitamente à sua imunidade de jurisdição. CASSESE, 
Antonio. International Law. Oxford Press: New York, 2005, p. 105. 
74 Tal argumento foi esboçado inicialmente como uma proposta de interpretação evolutiva do art. 1605 do 
Foreign Sovereign Immunities Act (1976), estatuto dos Estados Unidos da América que regula a concessão de 
imunidade perante as cortes nacionais americanas. GAUDREAU, Julie. Immunité de l’État et violation des droits 
de la personne: Une approche jurisprudentielle. Paris: HEI Publications, 2005, p. 27. Trazendo a Imunidade de 
Jurisdição como regra, o estatuto, porém, prevê algumas exceções, entre as quais a um Estado estrangeiro não 
será imune à jurisdição das cortes dos Estados Unidos quando tiver renunciado à sua imunidade de maneira 
explícita ou implícita: “Art. n. 1605: General exceptions to the jurisdictional immunity of a foreign state (a) A 
foreign state shall not be immune from the jurisdiction of courts of the United States or of the States in any 
case – (1) in which the foreign state has waived its immunity either explicitly or by implication, 
notwithstanding any withdrawal of the waiver which the foreign state may purport to effect except in accordance 
with the terms of the waiver;”. 
75 Baseado no princípio de direito ex injuria non oritur jus, nenhum benefício pode ser retirado da prática de um 
ato ilícito. BROWNLIE, Ian. Princípios de Direito Internacional Público. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1997, p. 
10. 
76 Prevista no art. 11 da Convenção Européia sobre Imunidade Estatal de 1972: A Contracting State cannot claim 
immunity from the jurisdiction of a court of another Contracting State in proceedings which relate to redress for 
injury to the person or damage to tangible property, if the facts which occasioned the injury or damage occurred 
in the territory of the State of the forum, and if the author of the injury or damage was present in that territory at 
the time when those facts occurred.  



 
 

25 
 

reparações por danos físicos ou materiais ocorridos no território do Estado-foro se o autor do 

dano estivesse presente no território quando os fatos ocorreram 77- 78- 79

Por conseguinte, os autores endereçaram o caso à Corte Europeia de Direitos 

Humanos

, a Suprema Corte 

manteve a decisão de Primeira Instância. Contudo, o deslinde não se findou nesse momento, 

pois o Ministro de Justiça grego deveria consentir com a constrição de bens, necessária à 

condenação pecuniária pela parte alemã. A Suprema Corte Especial Grega proferiu 

julgamento final decidindo, por maioria, que a Alemanha gozava de imunidade. 

80. As vítimas gregas fundamentaram seus pedidos na afirmação de que a recusa das 

autoridades gregas e alemãs em obedecer aos ditames da decisão nº 137/1997 da Corte de 

Primeira Instância de Leivadia violava o seu direito à proteção judicial efetiva de direitos 

civis relevantes e seu direito ao gozo pacífico das propriedades, com base no disposto no art. 

6º, § 1 da Convenção Europeia de Direitos Humanos e no art. 1º do Protocolo Adicional nº 1 

(2000). Todavia, a Corte preteriu o argumento de grave violação a Direitos Humanos frente 

ao desenvolvimento da Imunidade de Jurisdição dos Estados, concluindo que a concessão de 

imunidade ao Estado persegue o fim legítimo de cumprir com as determinações de direito 

internacional para promover as boas relações entre eles81

Portanto, nesse primeiro caso prevaleceu a norma consuetudinária em todas as cortes, 

ainda que se tratando de assassinato de número relevante de pessoas, o que denota que, àquele 

.  

                                                           
77 CAPLAN, Lee M. State Immunity, Human Rights and Jus Cogens: a critique of the normative hierarchy 
theory.The American Journal of International Law, vol. 97, 2003, p. 777. 
78 Esta visão é reforçada pelo art. 12 do Projeto de Artigos sobre Imunidade Jurisdicional dos Estados e suas 
Propriedades de 1991, de autoria da CDI/ONU: “Art. 12: Personal injuries and damage to property. Unless 
otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity from jurisdiction before a 
court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to pecuniary compensation 
for death or injury to the person, or damage to or loss of tangible property, caused by an act or omission which 
is alleged to be attributable to the State, if the act or omission occurred in whole or in part in the territory of that 
other State and if the author of the act or omission was present in that territory at the time of the act or 
omission”.  
79 Outrossim, o art. 2.2 (e) da Resolução sobre Problemas Contemporâneos acerca das Imunidade dos Estados 
em Relação a Questões de Jurisdição e Execução do Institut de Droit International, 1991, dispõe de previsão 
semelhante: “Art. 2. Criteria Indicating the Competence of Courts or Other Relevant Organs of the Forum State 
in Relation to Jurisdictional Immunity (2) In the absence of agreement to the contrary, the following criteria are 
indicative of the competence of the relevant organs of the forum State to determine the substance of the claim, 
notwithstanding a claim to jurisdictional immunity by a foreign State which is a party: (e) The organs of the 
forum State are competent in respect of proceedings concerning the death of, or personal injury to, a person, 
or loss of or damage to tangible property, which are attributable to activities of a foreign State and its agents 
within the national jurisdiction of the forum State”.  
80 UE, Corte Europeia de Direitos Humanos. Kalogeropoulou e outros vs. Grécia e Alemanha. Julgamento de 
admissibilidade em 12 de dezembro de 2002. Disponível em: http://hudoc.echr.coe.int. Acesso em 17 de 
novembro de 2013. 
81 Areios Pagos, Suprema Corte Helênica, Prefeitura de Voiotia e outros vs. República Federal da Alemanha 
(2000). p. 08. 
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tempo, a ideia de derrogação da imunidade frente a graves violações de Direitos Humanos 

ainda era bastante incipiente. 

Também submetido à Corte Europeia de Direitos Humanos, o caso Al-Adsani vs. 

Reino Unido teve desfecho similar ao caso supramencionado. Sulaiman Al-Adsani, de 

nacionalidade britânica e kuwaitiana, foi enviado para o Kuwait em 1991 para servir como 

piloto durante a Guerra do Golfo. Durante sua missão, obteve a posse de fitas de vídeo com 

cenas comprometedoras envolvendo o Sheik Jaber Al-Sabah, parente do Emir do Kuwait. Em 

consequência, Al-Adsani foi levado ao Palácio Real para episódios de tortura. Em virtude 

das graves queimaduras e de sequelas psicológicas, Al-Adsani fora tratado em hospital do 

Kuwait, retornando à Inglaterra quando liberado.  

No mesmo ano, Al-Adsani ajuizou ação indenizatória82

Diante da negativa, o caso foi apresentado perante a Corte Europeia de Direitos 

Humanos. No âmbito europeu de proteção aos Direitos Humanos, Al-Adsani acusou o Reino 

Unido de se abster de exercer sua jurisdição nacional pelo fato de ter reconhecido ao Kuwait 

imunidade jurisdicional, falhando ao assegurar-lhe o direito de não ser torturado

 no Reino Unido contra o 

Sheik, o Estado do Kuwait e os dois indivíduos que o torturaram. A decisão de primeira 

instância concedeu ao Kuwait imunidade de jurisdição tendo em vista que a hipótese não 

restava caracterizada na exceção ao princípio, nos termos do State Immunity Act de 1978. 

Inconformado, em 1994 a Court of Appeal autorizou a citação do Estado kuwaitiano. No 

entanto, a justiça inglesa confirmou decisão de primeiro grau. O reclamante recorreu, ainda, 

alegando que deveriam ser aplicadas as normas internacionais contra tortura, tão 

fundamentais que seriam consideradas jus cogens; porém, seu recurso também não foi aceito 

pela House of Lords.  

83. Por sua 

vez, a Corte considerou então que a concessão de imunidade de jurisdição ao Kuwait em ação 

relativa à responsabilidade civil decorrente de ato de tortura perseguia finalidade legítima e 

foi proporcional à finalidade pretendida 84

                                                           
82 UK, Câmara dos Lordes do Reino Unido, Suleiman Al-Adsani v Government of Kuwait and Others. Court of 
Appeal (Civil Division) Session 1994. 

. Em suma, confirmou a decisão da Alta Corte 

83 Al-Adsani alegou violação ao art. 3˚ c/c arts. 1˚ e 13, bem como ao art. 6˚, §1˚ da Convenção Europeia de 
Direitos Humanos. 
84  ANTONI DEITOS, Marc. Casos Al-Adsani v. Reino Unido e Kalogeropoulou v. Grécia e Alemanha. 
In: Disciplina O Direito Internacional e a Jurisprudência – Programa de Pós Graduação em Direito da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2008, Porto Alegre.  
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Britânica, alegando que não houve violação dos artigos 3º (proibição da tortura) e 6º (direito a 

um processo equitativo). 

A importância do caso apresenta-se sutil: o requerente expressamente alegou que a 

proibição da tortura, como jus cogens, deveria sobrepor-se ao Ato de 1978 e às alegações de 

imunidade do Estado do Kwait. Ainda que a decisão desfavorável não tenha sido unânime – 

os juízes Christos Rozakis, Ireneu Cabral Barreto e Nina Vajic, por exemplo, apresentaram 

firmes votos dissidentes, como apontados adiante –, o entendimento majoritário tendeu à 

afirmação da Imunidade de Jurisdição Estatal. 

Findando-se com o mesmo veredito, o caso Fogarty vs. Reino Unido, 

posteriormente submetido à Corte Europeia de Direitos Humanos, revelou-se rígido quanto ao 

não reconhecimento de relativização da Imunidade de Jurisdição Estatal. Em contexto, Mary 

Fogarty, nacionalidade inglesa, trabalhava como assistente administrativa no Foreign 

Broadcasting Information Service, subsidiária da Central Intelligence Agency (CIA), na 

embaixada dos Estados Unidos da América (EUA), em Londres. Diante das alegações de 

assédio sexual por sua supervisora, a relação entre as duas ficara prejudicada, resultando na 

demissão de Fogarty em 1995.  

O caso contra os EUA é endereçado ao North London Industrial Tribunal, o qual 

decide por sua readmissão. Cumpre destacar que os EUA não invocaram a Imunidade de 

Jurisdição e o caso foi concluído mediante acordo pecuniário. Contudo, seu contrato de 

trabalho findou-se em 1996, sem êxito na renovação Ao aplicar para o cargo de secretária 

para o Office of Foreign Litigation of the United States Department of Justice e para o 

International Marketing Centre, ambos operados pelos EUA, Fogarty não obteve sucesso.  

Acreditando o episódio ter decorrido em represália aos fatos antecedentes, Fogarty aciona 

novamente o North London Industrial Tribunal. Por seu turno, os EUA prontamente alegaram 

Imunidade de Jurisdição Estatal, acatada pelo tribunal inglês, que cuidou de avisar a Fogarty 

que não havia mais recurso doméstico a ser requisitado. 

Com efeito, Fogarty provoca a Corte Europeia de Direitos Humanos sob alegação de 

violação ao art. 6º da Convenção Europeia de Direitos Humanos, pois todos teriam o direito 

de serem ouvidos por um tribunal. Outrossim, afirmou desconhecer qualquer tendência do 

Direito Internacional no sentido de haver um abrandamento da norma da Imunidade de 
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Jurisdição com relação a questões laborais que envolvam o recrutamento de pessoal para as 

missões diplomáticas e consulares estrangeiras:  

“The Court further observes that the proceedings which the applicant 
wished to bring did not concern the contractual rights of a current embassy 
employee, but instead related to alleged discrimination in the recruitment 
process. Questions relating to the recruitment of staff to missions and 
embassies may by their very nature involve sensitive and confidential issues, 
related, inter alia, to the diplomatic and organisational policy of a foreign 
State. The Court is not aware of any trend in international law towards a 
relaxation of the rule of State immunity as regards issues of recruitment to 
foreign missions. In this respect, the Court notes that it appears clearly from 
the materials referred to above (…) that the International Law Commission 
did not intend to exclude the application of State immunity where the 
subject of proceedings was recruitment, including recruitment to a 
diplomatic mission" 85

 

  (grifou-se) 

Cumpre destacar que o resultado julgamento não foi unânime, enaltecendo a 

discussão travada entre a Imunidade de Jurisdição Estatal e o acesso à justiça, sobretudo na 

opinião dissidente do juiz Loucaides, a qual será retomada adiante. Tal fato aponta para o 

início de uma possível tensão entre os direitos em tela, pois a flexibilização da imunidade 

passa a ser ventilada nas cortes internacionais. 

O último caso submetido à Corte Europeia de Direitos Humanos, caso Mc Elhinney 

vs. Irlanda, traz consigo a ideia de harmonização entre os direitos envolvidos, pautado nos 

fundamentos de razoabilidade. Em breve explanação, John McElhinney, cidadão irlandês 

nascido em 1944, trabalhava como guarda em Greencastle. Em 1991, após um incidente em 

março na fronteira da Irlanda do Norte, em que atropelou um soldado britânico que se 

encontrava entre seu carro e um reboque estacionado, McElhinney sofreu supostas agressões 

por soldados britânicos na República da Irlanda.  

McElhinney foi processado e condenado por sua recusa em fornecer amostras de 

sangue e urina, depois de ter sido preso sob suspeita de dirigir tendo consumido álcool em 

excesso. Todavia, em junho de 1993, interpôs recurso contra o soldado e o Governo britânicos 

alegando danos morais e materiais. A Irish High Court aplicou a doutrina da Imunidade de 

Jurisdição Estatal, sob o fundamento de que McElhinney não tinha direito de apresentar uma 

demanda aos tribunais irlandeses contra membro de um governo soberano estrangeiro. A 

decisão foi confirmada em segunda instância pela Suprema Corte Irlandesa ao decidir que o 

                                                           
85 UE, Corte Europeia de Direitos Humanos. Caso Fogarty vs. Reino Unido. Caso n° 37112/97, julgamento em 
21 de novembro de 2001. 
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direito internacional suporta que um estado estrangeiro seja imune em respeito de acta jure 

imperii cometidos pelos membros das forças armadas, mesmo se cometidos no território de 

outro Estado sem a permissão deste. 

Inconformado, McElhinney levou o caso à Corte Europeia de Direitos Humanos, 

queixando-se, principalmente, de que a Imunidade de Jurisdição Estatal, em verdade, lhe 

havia negado o direito a uma determinação judicial quanto a seu pedido de indenização, 

violando, portanto, o art. 6º da Convenção Europeia. Embora a Corte entendesse que é 

necessário haver harmonização entre os direitos em comento, não podendo a imunidade 

estatal restringir o acesso ao Judiciário de forma irrazoável, o resultado, contudo, foi pela não 

violação do art. 6º da Convenção, confirmando as sentenças dos tribunais irlandeses: 

“The Court further observed that the European Convention on Human 
Rights should so far as possible be interpreted in harmony with other rules 
of international law of which it formed part, including those relating to State 
immunity. It followed that measures which reflected generally-recognised 
rules of public international law on State immunity could not in principle 
be regarded as imposing a disproportionate restriction on the right of 
access to court as embodied in Article 6 § 1.”86

  

  (grifou-se) 

Tal desfecho mostra-se positivo ao reconhecer a necessidade de sintonia entre a 

Imunidade de Jurisdição Estatal e o acesso à justiça, não devendo os tribunais esquivar-se de 

análise das circunstâncias fáticas e sua devida reparação. Ainda que o resultado não tenha sido 

favorável à proteção dos Direitos Humanos, não há de se olvidar o importante passo quanto à 

possibilidade de ponderação da norma consuetudinária. 

Não obstante o posicionamento majoritário da Corte Europeia de Direitos Humanos 

nos casos supramencionados, a Corte Internacional de Justiça também teve a oportunidade de 

se pronunciar sobre o conflito entre a Imunidade de Jurisdição Estatal e normas de jus cogens 

no caso Alemanha vs. Itália. Em síntese, durante a Segunda Guerra Mundial, Luigi Ferrini 

fora capturado pelo exército alemão e deportado à Alemanha para realizar trabalho forçado 

na indústria de armamentos.  

Em 1998, Ferrini pleiteou indenização por danos materiais e morais no Tribunal de 

Arezzo, o qual negou o pedido por não considerar a hipótese de colocar um país estrangeiro 

no banco dos réus. Irresignado, Ferrini contestou a decisão, mas a Corte de Apelação de 

                                                           
86 UE, Corte Europeia de Direitos Humanos. Caso Mc Elhinney vs. Irlanda. Caso nº 31253/96. Julgamento em 
21 de novembro de 2001. 
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Florença confirmou a sentença proferida em primeira instância. Em 2004, o caso foi levado à 

Corte de Cassação, Suprema Corte Italiana, a qual declarou possuir a jurisdição necessária 

para julgar o Estado alemão, descontente com a ofensa a sua soberania87

Em 2008, Alemanha recorreu

. A tese italiana 

estava de acordo com o Direito Internacional, vez que um Estado responsável por violações 

de direitos fundamentais não possuiria direito à imunidade em casos que, se garantida, a 

imunidade faria com que o Estado não respondesse às consequências legais de seus atos. 

88 à Corte Internacional de Justiça89-90, a fim de garantir 

o seu direito de Imunidade de Jurisdição perante as cortes italianas. A defesa alemã afirmou 

que a situação de indenização foi inteiramente resolvida pelo Tratado de Paz de 194791. Em 

sede de reconvenção, a Itália pugnou a condenação da Alemanha pelas violações de suas 

obrigações em prover reparação efetiva de vítimas italianas de crimes nazistas, assumindo sua 

responsabilidade internacional. A justificativa italiana para a quebra de imunidade 

jurisdicional alemã tem fundamento na corrente jurisprudencial que busca aplicar a 

supremacia de direitos de natureza jus cogens sobre os demais preceitos de Direito 

Internacional 92

                                                           
87 A Alemanha, inclusive, já havia reconhecido o seu débito com as vítimas da ocupação durante a Segunda 
Guerra Mundial e fez com a Itália o Acordo de 1961, comprometendo-se a fazer reparações aos cidadãos que 
foram prejudicados, mas considerou inaceitável a atitude da justiça italiana. ONU, Corte Internacional de Justiça, 
Imunidade de Jurisdição Estatal (Alemanha vs. Itália: intervenção da Grécia). Preliminary Objections of the 
Federal Republic of Germany regarding Italy’s Counter-Claim, 2010, p. 4. 

. Ademais, Itália alega também que, no referido Tratado de Paz, não houve 

88 Consoante o disposto no art. 1º da Convenção Europeia para a Solução Pacífica de Controvérsias (1957), da 
qual a Alemanha é parte, as Altas Partes Contratantes devem submeter ao julgamento da Corte Internacional de 
Justiça todas as disputas internacionais legais que possam surgir entre elas, incluindo, em particular, aquelas 
referentes a (a) a interpretação de um tratado; (b) qualquer questão de Direito Internacional; (c) a existência de 
qualquer fator que, se estabelecido, constituirá uma infração em uma obrigação internacional; (d) a natureza ou 
extensão da reparação a ser feita pela infração em uma obrigação internacional. 
89 ONU, Corte Internacional de Justiça, Alemanha vs. Itália (Imunidades jurisdicionais do Estado), acórdão de 3 
de fevereiro de 2012. 
90 A Grécia solicitou intervenção na lide alegando que nenhuma das partes do caso levou em consideração as 
implicações deste para terceiros Estados, advogando o princípio de segurança jurídica, e teve seu pedido aceito 
pela Corte. De acordo com o art. 62 do Estatuto da CIJ, a um Estado é permitido intervir em determinado caso 
se, conforme decidido pelo organismo, a decisão do contencioso comprometer um interesse de ordem do Estado 
interveniente. A Corte levou em consideração o fato de a Suprema Corte Helênica ter confirmado o julgamento 
contra a Alemanha realizado pelo Tribunal de Primeira Instância de Livadia, no caso Distomo, mas o ministro da 
Justiça recusou tal julgamento, respeitando o art. 923 do Código Civil Grego, relativo ao julgamento de um 
Estado estrangeiro. 
91 Em seu art. 77(4), o Tratado de Paz firmado entre Itália e Alemanha estabelece que, sem prejuízo a este e 
outros dispositivos, em favor da Itália de seus cidadãos e dos Poderes ocupando a Alemanha, a Itália renuncia 
em seu favor e dos de todos seus cidadão todas as reclamações contra a Alemanha e cidadãos alemães que 
estejam em vigor em 8 de Maio de 1945, exceto aquelas que surgiram em contratos e outras obrigações em vigor 
e Direitos adquiridos antes de primeiro de Setembro de 1939. A renúncia deveria incluir débitos e todas as 
reclamações intergovernamentais a respeito de acordos celebrados no curso da guerra e todas as reclamações 
por perdas ou danos que surgiram durante a guerra. 
92 Esta corrente tem como expoentes os casos Princz vs. República Federativa da Alemanha (EUA), Prefeitura 
de Voiotia vs. Alemanha (Grécia) e Al-Adsani vs. Kuwait (Reino Unido). FERNANDES, C. V. Violações aos 
Direitos Humanos e a Imunidade de Jurisdição do Estado Estrangeiro: novas tendências jurisprudenciais em 
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renúncia geral dos seus direitos e dos seus cidadãos, uma vez que este prevê expressamente 

“sem prejuízos as disposições em favor da Itália e dos cidadãos italianos”. 

Contudo, em 2010, a Corte, por maioria93, negou o pedido reconvencional italiano 

afirmando sua incompetência jurisdicional, vez que o pedido teria origens em fatos anteriores 

à criação da Convenção Europeia de 1957. A Corte decidiu que, mesmo em casos de 

violações graves aos Direitos Humanos, um Estado não pode ser julgado pelo Judiciário de 

outro; ainda nestes casos, a imunidade prevalece. Para a CIJ, a Itália atropelou as regras do 

Direito Internacional ao não respeitar a imunidade do Estado alemão. Em consequência, a 

Corte decidiu que a Itália tornasse sem efeito as decisões judiciais contra a Alemanha94

Diante dos casos expostos, conclui-se que o posicionamento majoritário das cortes 

internacionais pretere a proteção de graves violações a Direitos Humanos frente à Imunidade 

de Jurisdição Estatal. Contudo, observa-se também a existência de votos dissidentes, os quais 

indicam que tal posicionamento não é absoluto. Ademais, tais votos explicitam que a tensão 

não é estável, ou seja, que em algum momento pode haver mudança de entendimento face à 

valoração atribuída aos direitos em conflito; são desenvolvimentos recentes relativos à 

imunidade que não devem ser ignorados. 

. 

 

III.B.  O Imunidade de Jurisdição Estatal como conceito evolutivo 

É cediço que o Direito Internacional é dinâmico, devendo levar em consideração as 

transformações decorrentes do tempo e da evolução do sistema jurídico. Nesse sentido, apesar 

de as decisões majoritárias das cortes internacionais respaldadas na Imunidade de Jurisdição 

Estatal em casos de grave violação de Direitos Humanos apresentarem caráter estático, 

atribui-se especial estima às opiniões dissidentes. Isso porque elas representam a divergência 

sobre o tema, i.e., outras visões acerca de determinado imbróglio jurídico.  

                                                                                                                                                                                     
relação à proteção dos indivíduos. Revista Estudos Jurídicos UNESP, vol. 14, nº 20, pp. 141-161. 2010. 
Disponível em http://seer.franca.unesp.br/index.php/estudos juridicosunesp/article/viewFile/226/274. Acesso em 
17 de novembro de 2013. 
93 Por treze votos a um, decidiu-se pela incompetência jurisdicional da CIJ. Apesar de ter sido vencido em seu 
posicionamento, Antônio Augusto CANÇADO TRINDADE redigiu voto maior e mais completo que a decisão 
proferida, com destaque para a clareza de sua fundamentação. Destaca-se a ênfase atribuída à figura dos 
indivíduos como sujeitos de Direito Internacional Público. 
94  PINHEIRO, Aline. Um país não pode ser julgado por outro, diz Corte de Haia. Disponível em: 
http://www.conjur.com.br/2012-fev-03/pais-nao-reu-judiciario-outro-decide-corte-haia. Acesso em 18 de 
outubro de 2013. 
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Nessa toada, destaca-se o voto dissidente dos juízes CHRISTOS ROZAKIS, 

IRENEU CABRAL BARRETO e NINA VAJIC, no caso Al-Adsani vs. Reino Unido, os 

quais entendem que a assimilação da proibição à tortura como norma imperativa de direito 

internacional implicaria em sua afirmação como norma hierarquicamente superior às demais 

normas em questão: 

“1. (…) By accepting that the rule on prohibition of torture is a rule of jus 
cogens, the majority recognise that it is hierarchically higher than any 
other rule of international law, be it general or particular, customary or 
conventional, with the exception, of course, of other jus cogens norms. For 
the basic characteristic of a jus cogens rule is that, as a source of law in the 
now vertical international legal system, it overrides any other rule which 
does not have the same status. In the event of a conflict between a jus 
cogens rule and any other rule of international law, the former prevails. 
The consequence of such prevalence is that the conflicting rule is null and 
void, or, in any event, does not produce legal effects which are in 
contradiction with the content of the peremptory rule.” 95

O mote do caso é, apesar de Al-Adsani não ter obtido o êxito pretendido, a proibição à 

tortura ter sido aceita como norma jus cogens por alguns juízes que participaram do 

julgamento. Adotando posicionamento mais crítico, o juiz FERRARI BRAVO acredita ter a 

Corte Europeia perdido a oportunidade de afirmar o status de jus cogens das regras de 

proibição à tortura: 

 (grifou-se).  

“What a pity! The Court, whose task in this case was to rule whether there 
had been a violation of Article 6 § 1, had a golden opportunity to issue a 
clear and forceful condemnation of all acts of torture. To do so, it need 
only have upheld the thrust of the House of Lords’ judgment in Regina v. 
Bow Street Metropolitan Stipendiary and Others, ex parte Pinochet Ugarte 
(No. 3) (judgment of 24 March 1999 [2000] Appeal Cases 147), to the effect 
that the prohibition of torture is now jus cogens, so that torture is a crime 
under international law. It follows that every State has a duty to contribute 
to the punishment of torture and cannot hide behind formalist arguments to 
avoid having to give judgment.” 96

 

 (grifou-se) 

Segundo os seis juízes97

                                                           
95 Corte Europeia de Direitos Humanos. Caso Al-Adsani vs. Reino Unido. Caso nº 35763/97, julgamento em 21 
de novembro de 2001, opinião dissidente dos juízes ROZAKIS e CAFLISCH, seguidos pelos juízes 
WILDHABER, COSTA, CABRAL BARRETO e VAJIC. 

 em seus votos dissidentes no caso Al-Adsani, concluem que 

um Estado não pode invocar a imunidade de jurisdição visando a esquivar-se de suas 

responsabilidades perante tribunais estrangeiros, quando cometidos atos que constituem 

96 Voto dissidente do juiz FERRARI BRAVO. UE, Corte Europeia de Direitos Humanos. Caso Al-Adsani vs. 
Reino Unido. Caso nº 35763/97, julgamento em 21 de novembro de 2001.  
97  Opinião dissidente dos juízes ROZAKIS e CAFLISCH, seguidos pelos juízes WILDHABER, COSTA, 
CABRAL BARRETO e VAJIC. 
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violações de normas cogentes de Direito Internacional98

Outrossim, no caso Fogarty vs. Reino Unido, incompatibilidade entre a Imunidade de 

Jurisdição Estatal e o acesso às cortes nacionais, protegido pelo art. 6º da Convenção 

Europeia foi severamente atacada pelo juiz LOUCAIDES, o qual condena o bloqueio ao 

acesso às cortes sem que esta possa examinar os interesses contrapostos em cada caso: 

. Em outras palavras, entenderam que 

um Estado não podia utilizar as regras de imunidade com vistas a não suportar eventuais 

consequências de seus atos, bem como de evitar o ajuizamento de ações cujo objeto fosse a 

reparação de danos relativos à prática de tortura perante jurisdição estrangeira. Portanto, ainda 

na hipótese de imunidade de jurisdição estatal, as normas de jus cogens não poderiam ter sua 

efetividade esvaziada. 

 “Even if the immunity invoked is considered as applicable to the facts of 
the present case, I believe that, in so far as it is a blanket immunity which 
automatically blocks access to court, without any discretion for the court to 
examine the competing interests by reference to the facts of each case, 
including those relating to the claim itself, it is incompatible with the right 
of access to the court guaranteed by Article 6 of the Convention”. (grifou-
se). 
 

Quanto ao conflito entre imunidade e acesso aos tribunais, o caso McElhinney vs. 

Irlanda revela-se emblemático, pois, apesar de os juízes reconhecerem haver uma tendência 

internacional quanto à flexibilização da imunidade de jurisdição estatal, com vistas a reduzir 

seus escopo de aplicação, em casos de danos decorrentes de ação ou omissão cometida no 

território de outro Estado, tal prática não seria universal. Em sentido contrário, os juízes 

ROZAKIS e LOUCAIDES apresentaram opiniões dissidentes ao acreditar que a Corte 

Europeia não levara em consideração os progressos do Direito Internacional com relação à 

matéria, o que acarretaria em leitura desproporcional do direito de acesso à justiça. No que diz 

respeito especificamente aos Direitos Humanos, LOUCAIDES reconhece tendência de que a 

imunidade de jurisdição estatal está sujeita a um número significativo de exceções99

                                                           
98 Corte Europeia de Direitos Humanos. Caso Al-Adsani vs. Reino Unido. Caso nº 35763/97, julgamento em 21 
de novembro de 2001, opinião dissidente dos juízes ROZAKIS e CAFLISCH, seguidos pelos juízes 
WILDHABER, COSTA, CABRAL BARRETO e VAJIC, §§1-3. 

.  

99  Como destacado por LOUCAIDES, atual a imunidade absoluta parece ser uma “doutrina anacrônica 
incompatível com as demandas da justiça e da regra de direito”. Corte Europeia de Direitos Humanos, acórdão 
de 21 de novembro de 2001, McElhinney vs. Irlanda, petição n° 31253/96, opinião dissidente do juiz 
LOUCAIDES, § 3. Nesse sentido, outros juízes dissidentes também sublinharam a tendência no sentido da 
restrição da imunidade estatal. v. Corte Europeia de Direitos Humanos, acórdão de 21 de novembro de 2001, 
McElhinney vs. Irlanda, petição n° 31253/96, opinião dissidente dos juízes CAFLISH, CABRAL BARRETO e 
VAJIC , § 1º. 



 
 

34 
 

De igual forma, no caso Kalogeropoulou vs. Grécia e Alemanha, a Corte Europeia 

reconheceu que o direito de acesso à justiça poderia sofrer restrições, desde que estas não 

violassem seu núcleo essencial, devendo tal ponderação ser, ao menos, proporcional 100

Ainda que único voto dissidente

. 

Contundente em seus argumentos, a própria Corte alega existir evolução em curso no Direito 

Internacional tendendo ao desenvolvimento futuro do direito costumeiro internacional. Nesse 

sentido, enfatiza-se solução mais progressista capaz de levar em conta a proteção dos Direitos 

Humanos. 

101 apresentado no caso Alemanha vs. Itália perante 

a Corte Internacional de Justiça quanto à imunidade de jurisdição estatal, na opinião do juiz 

CANÇADO TRINDADE, ela não pode prevalecer sobre violações de direitos humanos: 

“[s]tate immunity and the fundamental rights of the human person are not to exclude each 

other, as that would make immunity unacceptably tantamount to impunity". Desse modo, um 

Estado pode renunciar a demandas de seu interesse, se quiser, mas não a direitos de seres 

humanos, cidadãos ou não, que foram vítimas de atrocidades que chocaram toda a 

humanidade; as vítimas individuais, e não seus Estados, são titulares dos direitos que foram 

violados102

CANÇADO TRINDADE parte do pressuposto de as normas são passíveis de 

mutação na seara do Direito Internacional

. 

103. Utilizando tal raciocínio, conclui que crimes 

internacionais não podem ser caracterizados como atos de gestão, ao menos como atos de 

império; em verdade, seriam atos contrários ao Direito Internacional, o que já afastaria 

eventual alegação de imunidade de jurisdição104

                                                           
100 Corte Europeia de Direitos Humanos, acórdão de 12 de dezembro de 2002, Kalogeropoulou vs. Grécia e 
Alemanha, petição nº 59021/00. 

. A seu ver, a imunidade dos Estados deveria 

ser analisada em conexão com os fatos que deram origem ao processo no qual esta é invocada 

– in casu, conflito entre a norma costumeira de imunidade de jurisdição do Estado e graves 

101 Em entrevista, CANÇADO revela: “Tenho a grata satisfação de ser uma voz dissidente. É absolutamente 
necessário, quando há violações maciças e crimes internacionais como este, levar conjuntamente em conta a 
responsabilidade penal internacional do indivíduo e a responsabilidade internacional do Estado”. E mais: “Uma 
não exclui a outra, pois os indivíduos não cometem crimes desta gravidade sozinhos. Eles os cometem de acordo 
com políticas estatais criminosas e recursos materiais e humanos do Estado”. BALIARDO, Rafael. Cançado 
avalia decisão controvertida em Haia. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2012-abr-23/cancado-trindade-
relembra-notavel-voto-vencido-haia. Acesso em 28 de novembro de 2013. 
102 Corte Internacional de Justiça, Imunidades jurisdicionais do Estado (Alemanha vs. Itália; intervenção da 
Grécia), acórdão de 3 de fevereiro de 2012, opinião dissidente do juiz A. A. CANÇADO TRINDADE, § 32. 
103 Corte Internacional de Justiça, Imunidades jurisdicionais do Estado (Alemanha vs. Itália; intervenção da 
Grécia), acórdão de 3 de fevereiro de 2012, opinião dissidente do juiz A. A. CANÇADO TRINDADE, § 5. 
104 Corte Internacional de Justiça, Imunidades jurisdicionais do Estado (Alemanha vs. Itália; intervenção da 
Grécia), acórdão de 3 de fevereiro de 2012, opinião dissidente do juiz A. A. CANÇADO TRINDADE, § 52. 
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violações de Direitos Humanos. Com efeito, tais violações afastariam quaisquer óbices à 

jurisdição impostos pelas regras de imunidade. Ademais, o juiz denotou estranheza ao 

perceber a incongruência do afastamento da imunidade estatal em casos de relações 

comerciais, por exemplo, e a sua manutenção frente a graves violações de Direitos Humanos.  

Por fim, vale lembrar que o voto vencido de CANÇADO TRINDADE levantou 

importante debate sobre a jurisprudência relacionada ao tema, em face de decisões análogas, 

recorrentes em diferentes cortes nacionais e internacionais. 

Preocupadas com a questão do acesso à justiça, as cortes nacionais não hesitam em 

mitigar os efeitos da prerrogativa estatal. Em verdade, apesar de haver casos105

Nesse sentido, destacam-se julgados dos Estados Unidos da América que envolveram 

questões de terrorismo e Direitos Humanos aos quais foi aplicada a exceção à imunidade 

estatal prevista no Foreign Sovereign Immunities Act, emendado

 que refletem a 

opinião majoritária das cortes internacionais, observa-se crescente flexibilização nas decisões 

nacionais proferidas. 

106 para incluir uma nova 

exceção à imunidade estatal em caso de ataques terroristas. Diante das inúmeras críticas107

                                                           
105 Em embates nacionais entre Imunidade de Jurisdição Estatal e graves violações de Direitos Humanos, a 
Câmara dos Lordes, Reino Unido, inclina-se ao argumento consuetudinário em episódios de latente tortura. A 
importância atribuída à norma pode ser observada no caso Jones vs. Ministry of Interior Al-Mamlaka Al-
Arabiya AS Saudiya, em que a Câmara dos Lordes afirmou que a Imunidade de Jurisdição deve ser respeitada 
mesmo em casos de tortura. Outrossim, em caso de tortura, a Corte de Ontário, Canadá, ao apreciar o caso 
Bouzari vs. Iran, decidiu pela impossibilidade de exercício de jurisdição sobre atos de império de outro Estado. 
O Superior Tribunal de Justiça, Brasil, também teve a oportunidade de se manifestar no caso Josélia da Silva 
Marques vs. República da Alemanha, relativo à ação de indenização por danos morais em virtude do naufrágio 
causado por um submarino alemão no litoral de Cabo Frio. Na ocasião, preservou a imunidade de jurisdição, 
embora tenha determinado a citação do Estado alemão para que, querendo, renunciasse a seu direito para ser 
julgado perante a Corte brasileira. v. Câmara dos Lordes do Reino Unido, Jones (Appellant) vs Ministry of 
Interior Al-Mamlaka Al-Arabiya AS Saudiya (the Kingdom of Saudi Arabia). Session 2006; Corte Canadense de 
Ontário, CanLII nº 871. Bouzari vs. Iran, julgamento em 2004. Disponível em: http://canlii.ca/s/qafs. Acesso em 
17 de novembro de 2013; Superior Tribunal de Justiça, Recurso Ordinário nº 74 (RJ 2008/0076862-4). Ementa: 
DIREITO INTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍTIMA DE ATO DE GUERRA. ESTADO 
ESTRANGEIRO. IMUNIDADE. 1 - O Estado estrangeiro, ainda que se trate de ato de império, tem a 
prerrogativa de renunciar à imunidade, motivo pelo qual há de ser realizada a sua citação. 2 - Recurso 
ordinário conhecido e provido para determinar a volta dos autos ao juízo de origem. 

, 

106 A exceção está contida na Seção nº 221 do Anti Terrorism and Effective Death Penalty Act (1996), a qual 
explicita que a imunidade de jurisdição não poderá ser invocada em casos de demandas cujo objeto seja a 
reparação de danos causados por um Estado estrangeiro, bem como a reparação de danos pessoais e casos de 
morte decorrente de atos de tortura, tomada de reféns, dentre outros. 
107 Diante da dificuldade enfrentada pelas vítimas para garantir a efetividade de seus direitos contra Estados 
estrangeiros, foi aprovado, em 2008, o National Defense Authorization Act for Fiscal Year. A medida garantia, 
em nível federal, o direito de ajuizar ações contra Estados promotores de terrorismo, concedendo, mediante a 
particularidade do litígio, punitive damages. 
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cogitou-se que a violação de normas de jus cogens constituiria uma renúncia implícita à 

imunidade estatal108

Outrossim, a jurisprudência italiana mostrou-se bastante progressista, como já 

pincelado no caso Ferrini vs. Alemanha, perante a Corte de Cassação italiana, em 2004, 

além do caso Milde vs. Civitella, relativo ao massacre na cidade de Civitella

. 

109

De igual modo, os julgados gregos apresentam notórios traços evolutivos. Em 

verdade, o caso Distomo, já relatado no presente estudo, viu-se prejudicado com a decisão no 

caso Margellos

, em 2009. Na 

decisão, a Corte de Cassação italiana reafirmou seu entendimento no sentido de que a 

imunidade de jurisdição estatal não se aplicaria, portanto, em casos que versavam sobre 

crimes internacionais frente a violações de normas de jus cogens, concedendo, assim, as 

devidas reparações às vítimas. 

110

Recentemente, a Corte de Cassação da França afirmou o entendimento de que a 

violação de uma norma de jus cogens poderia ser estabelecida como exceção à imunidade de 

jurisdição

. A demanda de parentes das vítimas contra a Alemanha fora encaminhada 

à Corte de Primeira Instância de Livadia, em 1995, a qual decidiu pela responsabilidade da 

Alemanha, concedendo, portanto, indenização às vítimas. Em consonância com tal 

entendimento, a Corte distrital e a Corte de Cassação grega entenderam que a Alemanha não 

poderia se utilizar da imunidade de jurisdição, sob argumento de renúncia tácita quanto à 

imunidade estatal quando os atos em análise constituírem ameaças a normas de jus cogens.  

111. Trata-se de radical mudança em sua orientação jurisprudencial112

                                                           
108 No caso Princz vs. República Federal da Alemanha, a Corte norte-americana não levou em conta a 
imunidade de jurisdição alemã ao conceder indenização a um cidadão judeu norte-americano, o qual sofrera 
tratamento cruel nos campos de concentração alemães. Contudo, tal decisão fora cassada pela Corte de 
Apelação.  

. Destarte, as 

cortes francesas passaram a analisar violações a normas de jus cogens, não aplicando a 

imunidade como prerrogativa do Estado frente ao caráter cogente dos direitos em questão. 

109 Trata-se de um processo criminal em face de um oficial nazista, o qual participou do massacre ocorrido na 
cidade de Civitella, em 1944. 
110 O caso Margellos, bastante similar, foi julgado perante a Corte Suprema Especial grega, que, por maioria de 
seis contra cinco votos, decidiu, com base no costume internacional, que um Estado estrangeiro possuiria 
imunidade de jurisdição estatal quando nele ocorressem danos, independentemente de a conduta praticada ter 
violado normas com caráter cogente. Por óbvio, os cinco juízes vencidos entenderam que a proibição de crimes 
de guerra seria considerada norma de jus cogens. 
111 Corte de Cassação Francesa, Civ. 1ª, 9 de março de de 2011, nº 09-14.743. 
112  Cumpre salientar que, em casos analisados anteriormente pela Corte de Cassação Francesa, esta havia 
recusado o pagamento de indenização a indivíduos que trabalharam forçadamente na Alemanha, no período da 
Segunda Guerra Mundial, sob o argumento de caráter jure imperii dos atos. Corte de Cassação Francesa, Civ. 1ª, 
16 de dezembro de 2003, nº 01-45.961 e 3 de janeiro de 2006, nº 04-47.504.  
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Em suma, tanto em âmbito internacional quanto nacional, pode-se concluir que a 

matéria de imunidade de jurisdição tornou-se flexível, acompanhando as necessidades da 

sociedade internacional 113 . De mais a mais, a preocupação com a proteção dos direitos 

individuais em contraposição aos interesses dos Estados tornou-se latente114

A título conclusivo, retoma-se, pois, os requisitos para a formação de norma 

consuetudinária: (i) os comportamentos suscetíveis de constituir precedentes, os quais 

pressupõem a formação do costume apoiada na atuação dos sujeitos de direito internacional, a 

qual pode corresponder a atos jurídicos, internos ou internacionais, mas não somente, sendo 

suficiente que a atuação emane de sujeitos de direito internacional – Estados, organizações 

internacionais, tribunais internacionais; (ii) a opinio juris sine necessitatis

. O que tem sido 

observado, seja pela Corte Europeia de Direitos Humanos e pela Corte Internacional de 

Justiça, pelas opiniões dissidentes de seus juízes, ou pela jurisprudência de tribunais internos, 

é que a imunidade estatal está em contínuo processo de evolução, o qual aponta para o 

reconhecimento do caráter cogente das graves violações de Direitos Humanos. 

115 , ou seja, a 

convicção de que a prática está de acordo com o Direito Internacional116

 

. Assim, a simples 

repetição de precedentes não é suficiente para a caracterização do costume internacional, 

sendo fundamental que o ato considerado seja motivado pela consciência de uma obrigação 

jurídica. Por conseguinte, com vistas ao cenário descrito, a jurisprudência ventilada mostra-se 

inclinada à formação de novo costume internacional. 

 

- IV - 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A existência de um direito deve ser avaliada em função de sua evolução, sendo o 

direito e o tempo interdependentes, devendo a efetividade das normas de Direito Internacional 

                                                           
113 LAUTERPACHT afirmara que havia uma tendência crescente desde o final da Primeira Guerra Mundial de 
se afastar a imunidade jurisdicional de Estados estrangeiros. LAUTERPACHT, H. The problem of jurisdictional 
immunities of foreign States, British Yearbook of International Law, nº 28, 1951, p. 220. 
114 Corte Internacional de Justiça, Imunidades jurisdicionais do Estado (Alemanha vs. Itália; intervenção da 
Grécia), acórdão de 3 de fevereiro de 2012, opinião dissidente do juiz YUSUF, § 35. 
115 DAILLIER, Patrick; DINH, Nguyen Quoc; PELLET, Alain. Direito internacional público. 2ª ed. Lisboa: 
Fundação Calouste. Gulbenkian, 2003. p. 338. 
116 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 6. ed. rev. amp. e atual. Rio 
de Janeiro: Freitas Bastos, 1979. p. 191. 
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ser avaliada de acordo com as transformações sociais 117

Para responder a tal pergunta, dois argumentos foram vislumbrados: (i) um de ordem 

hierárquica, (ii) outro de ordem evolutiva. 

. Destarte, indagou-se sobre a 

possibilidade de flexibilização da Imunidade de Jurisdição Estatal frente a graves violações de 

Direitos Humanos, visto que a norma consuetudinária já fora relativizada quanto a atos de 

gestão. 

Quanto ao primeiro ponto, de acordo com os ensinamentos doutrinários e 

jurisprudenciais mencionados ao longo do presente estudo, não há controvérsias quanto ao 

fato de as normas jus cogens serem hierarquicamente superiores as outras normas de direito 

internacional118. Almeja-se resguardar a efetividade da observância de normas imperativas, in 

casu, a proteção dos Direitos Humanos. Logo, há quem defenda119 a supremacia de normas 

cogentes, bastando esse argumento, per se, para solucionar o imbróglio jurídico. Logo, as 

normas jus cogens trariam consigo uma norma procedimental correspondente, o que vedaria a 

imposição de certos limites à sua execução120

Em teoria, um Estado não pode invocar unilateralmente sua imunidade com o 

objetivo de furtar-se à responsabilização perante jurisdições estrangeiras em virtude do 

cometimento de atos que constituem violações de normas imperativas de Direito 

Internacional

.  

121

                                                           
117 Corte Internacional de Justiça, Imunidades jurisdicionais do Estado (Alemanha vs. Itália; intervenção da 
Grécia), acórdão de 3 de fevereiro de 2012, opinião dissidente do juiz A. A. CANÇADO TRINDADE, § 14. 

. Contudo, apesar de a imunidade de jurisdição estatal não poder constituir-se 

como óbice insuperável ao acesso à justiça das vítimas de graves violações de Direitos 

Humanos, principalmente em situações nas quais não haja outro meio jurídico para tal, restou 

118 NASSER, Salem. Jus Cogens - Ainda esse Desconhecido. in Revista de Direito GV, jun-dez 2005, p.38. 
119 A existência de um sistema de regras que os Estados não podem violar significa que, quando um Estado age 
violando tal regra, o ato não é reconhecido como soberano. Quando o ato de um Estado não é mais reconhecido 
como soberano, o Estado não tem mais direito a invocar a defesa da imunidade soberana. Portanto, ao 
reconhecer um grupo de normas imperativas, os Estados estão implicitamente consentindo em renunciar à 
imunidade quando eles violarem uma destas normas. BELSKY, MERVA et ROTH-ARRIANZA. Implied 
Waiver under the FSIA: A Proposed Exception to Immunity for Violations of Peremptory Norms of International 
Law. California Law Review, 1989, vol. 77. p. 394. 
120 Nesse sentido, v. BARTSCH, Kerstin; EBERLING, Björng. Jus Cogens vs. State Immunity, Round Two: The 
Decision of the European Court of Human Rights in the Kalogeropoulou et al. v. Greece and Germany 
Decision. German Law Journal, vol. 04 nº. 05, 2003.p. 502: “[S]tate immunity serves the goal of securing the 
sovereign equality of states. Jus cogens norms, on the other hand, lay down prohibitions that are of fundamental 
importance for the state community as a whole. In fact, according to the prevailing view, all norms of jus cogens 
character also lay down obligations effective erga omnes. This leads to the logical conclusion that the jus 
cogens character of a norm presupposes superior means of enforcement. In other words: The material jus 
cogens rule also contains a procedural jus cogens rule prohibiting certain limits to its enforcement”. (grifou-se). 
121 Corte Europeia de Direitos Humanos, acórdão de 21 de novembro de 2001, Al-Adsani c. Reino-Unido, petição 
n° 35763/97, par. 1-3. 
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demonstrado que as cortes internacionais, por decisão majoritária, não hesitam em agregar 

maior valor à Imunidade de Jurisdição Estatal em atos de império122

No que diz respeito ao segundo ponto, considerando-se que a imunidade estatal 

constitui Direito Internacional costumeiro, nada impediria o reconhecimento de uma evolução 

contínua do Direito Internacional tendente a aperfeiçoar a prática da imunidade de forma a 

adequá-la a novas demandas da sociedade

. 

123. Destarte, a flexibilização da imunidade estatal é 

fundamental ao desenvolvimento das atividades dos Estados, bem como da injustiça 

decorrente da não apreciação dos casos levados a indivíduos a corte internas e 

internacionais124

Como observado nas opiniões dissidentes das cortes internacionais, bem como em 

decisões de tribunais nacionais, há forte tensão entre a imunidade estatal e as graves violações 

de Direitos Humanos. O conflito não apresenta resultado unânime, não devendo a imunidade 

ceder apenas casos de atos de gestão praticados por Estados. Infere-se, portanto, que a 

permanente tensão pode indicar a tendência de flexibilização da imunidade, i.e., um novo 

costume internacional que está se formando

. 

125

Cumpre destacar que, se a possibilidade de flexibilização da imunidade de jurisdição 

estatal quando violadas normas de jus cogens ainda não fora afirmada por meio do direito 

.  

                                                           
122  Sintetiza CASSESE: “No passado, a imunidade dos Estados estrangeiros era absoluta. Então, 
gradualmente, no final do século XIX, uma visão restritiva ganhou forma. Vislumbrou-se uma exceção para 
atos praticados jure gestionis ou jure privatorum, ou seja, realizados por um Estado em sua capacidade 
privada como uma pessoa jurídica de direito privado. (...) É fato que a tendência adquiriu uma importância 
crescente após a Primeira Guerra Mundial, particularmente após o aumento da participação das autoridades 
soviéticas em transações comerciais, uma prática que também se espalhou por todos os Estados modernos. (...) A 
doutrina atualmente prevalente sustenta que atos  jure gestionis, ou seja, transações privadas ou 
comerciais dos Estados, estão sujeitos à jurisdição estrangeira. Em contraste, atos jure imperi, praticados 
pelo Estado estrangeiro em sua capacidade como soberano, são imunes”. (grifou-se) CASSESE, 
Antonio. International Law. Oxford Press: New York, 2005, p. 100 (tradução livre). 
123 Corte Internacional de Justiça, Imunidades jurisdicionais do Estado (Alemanha vs. Itália; intervenção da 
Grécia), acórdão de 3 de fevereiro de 2012, opinião separada do juiz KOROMA: “nothing in the court’s 
judgement today prevents the continued evolution of law on State immunity”, §. 7. 
124  LAUTERPACHT ,H. The problem of jurisdictional immunities of foreign States.  British Yearbook of 
International Law, nº 28, 1951. p. 235. 
125 Em breves termos, os requisitos para a formação de norma consuetudinária são: (i) os comportamentos 
suscetíveis de constituir precedentes, os quais pressupõem a formação do costume apoiada na atuação dos 
sujeitos de direito internacional; (ii) a opinio juris sine necessitatis, ou seja, a convicção de que a prática está de 
acordo com o Direito Internacional. DAILLIER, Patrick; DINH, Nguyen Quoc; PELLET, Alain. Direito 
internacional público. 2ª ed. Lisboa: Fundação Calouste. Gulbenkian, 2003. p. 338. MELLO, Celso Duvivier de 
Albuquerque. Curso de direito internacional público. 6. ed. rev. amp. e atual. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
1979. p. 191. 
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internacional126

Diante do exposto, conclui-se que o progressivo reconhecimento da importância 

conferida aos Direitos Humanos é capaz de gerar a reformulação do Direito Internacional, que 

busca cada vez mais salvaguardar tais valores. Portanto, indica-se o início de uma tendência 

de flexibilização da Imunidade de Jurisdição Estatal quando contraposta a graves violações de 

Direitos Humanos, se jus cogens. 

, tal fato não impede o reconhecimento de que o Direito Internacional tem 

evoluído progressivamente na matéria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
126 Leia-se: pela Convenção Europeia sobre Imunidade Estatal de 1972, adotada no âmbito do Conselho da 
Europa (Convenção da Basileia), e pela Convenção das Nações Unidas sobre as Imunidades Jurisdicionais dos 
Estados e dos seus Bens de 2005. 
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