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resumo 
 

 

O presente trabalho tem como objectivo suscitar a questão dos efeitos da 
globalização na área da Justiça Internacional. Assim, este estudo começa por 
abordar o conceito da globalização, a sua história e os seus efeitos, para em 
seguida analisar duas das áreas no âmbito da justiça internacional que melhor 
espelham a influência da globalização: os direitos humanos, e os tribunais 
internacionais. No que se refere aos direitos humanos, estuda-se a sua 
evolução e adaptação à globalização. Quanto aos tribunais internacionais, 
pretende-se oferecer um panorama geral dos mesmos, conferindo um especial 
relevo ao Tribunal Penal Internacional e ao Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem. Finalmente, são apresentadas as conclusões da análise feita ao 
longo do trabalho.  
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abstract 

 
The present work has the goal of triggering a discussion about the effects of 
globalisation in the field of International Justice. Hence, this work starts with an 
overview of the concept of globalisation, its history and general effects. This is 
followed by an analysis of two fields within the scope of international justice 
that best reflect the influence of globalisation in this context: human rights and 
international courts of law. In the case of human rights, it’s focused on its 
evolution and adaptation to globalisation. As for international courts of law, the 
purpose is to offer an overview of the existing system, with special attention to 
the International Criminal Court and the European Human Rights Court. The 
final section is dedicated to the conclusions drawn from the analysis done 
along the work. 
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"There can be no peace without justice, no justice without law and no meaningful law 

without a Court to decide what is just and lawful under any given circumstance."  

-- Benjamin B. Ferencz, a former Nürnberg prosecutor 
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INTRODUÇÃO 

 
A globalização é um conceito recente que tem provocado nos últimos anos 
debates longos e apaixonados, seguidos de demonstrações populares por 
todo o mundo. Para alguns, a globalização representa uma panaceia para os 
problemas mundiais e um triunfo das novas tecnologias. Para outros, a 
globalização representa uma força sinistra que empobrece cada vez mais os 
pobres e enriquece os ricos, destroi o ambiente e vulgariza a cultura 
ocidental. 
 
Nos nossos dias, resultado da globalização, assiste-se a uma multiplicidade 
e diversidade de conflitos que assumem um caracter global, desde o 
ambiente, à economia e à justiça, os problemas multiplicam-se e 
densificam-se. O objectivo deste trabalho não é fazer uma avaliação das 
vantagens ou malefícios da globalização, mas sim estudar como é que o 
mundo da justiça internacional se tem adaptado a este fenómeno. 
 
Na área da justiça, o direito internacional tem procurado avançar nos meios 
de resolução pacífica dos conflitos, e especialmente nos meios de prevenção 
dos conflitos internacionais. No entanto, os traços que até agora marcavam 
o conceito de justiça, ou seja, uma sociedade política estável e uma 
comunidade ou um Estado em que a justiça era aplicada, já não existem. 
Assim sendo, como deve então ser equacionada hoje a justiça? Ao longo 
desta tese vamos tentar dar algumas respostas a esta pergunta, ou melhor, 
vamos mostrar como é que o mundo tem respondido a este desafio. 
 
Para começar a responder a esta questão, este estudo parte do conceito da 
globalização, da sua origem e características fundamentais, para em 
seguida estudar os seus efeitos a nível da justiça internacional. Assim, a 
primeira parte deste estudo analisa o conceito, a história e os argumentos a 
favor e contra a globalização, para em seguida referir os seus efeitos a nível 
do direito internacional público e do direito internacional privado. No final da 
primeira parte é ainda referida a sociedade civil internacional e as 
organizações não governamentais, fenómeno que surgiu a par e como 
contra-poder da globalização. 

Em seguida, serão analisadas duas áreas que se consideram fundamentais 
na justiça internacional dos nossos dias e que têm sofrido alterações 
profundas em virtude da globalização: os direitos humanos, e os tribunais 
internacionais. 
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Relativamente aos direitos humanos, esta é uma área essencial ao Homem 
e à realização plena do Estado de direito. Um dos mais importantes meios 
de prevenção de conflitos, e um dos principais objectivos das organizações 
internacionais, em especial das Nações Unidas, tem sido assegurar o 
respeito universal pelos direitos humanos através do mundo. Nas situações 
de conflito no mundo de hoje, haverá poucos aspectos mais importantes do 
que a luta contra a impunidade, a luta pela paz, pela justiça e pelos direitos 
humanos. Nessa luta, os tribunais internacionais são peças fundamentais na 
realização e aplicação da justiça. 

Na parte dedicada aos tribunais internacionais escolheu fazer-se uma 
primeira introdução acerca das principais características da justiça 
internacional, e em seguida estudar alguns tribunais internacionais. Este 
trabalho não tem como objectivo fazer uma análise exaustiva de todos os 
tribunais internacionais, mas dessa lista salientar alguns tribunais que se 
considera terem ganho uma maior importância como resultado da 
globalização. Assim, não se podia deixar de salientar com maior relevo, o 
Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e o Tribunal Penal Internacional.  

Optou-se assim por iniciar o estudo dos tribunais internacionais com uma 
breve introdução ao Tribunal Penal Internacional e à Convenção Europeia 
dos Direitos do Homem. Em seguida são analisadas as relações entre o TPI 
e a CEDH, primeiro sob o ponto de vista da CEDH, e depois através de 
algumas disposições do Estatuto de Roma, e por último, é feita uma 
referência às relações entre os Tribunais Penais Internacionais e o Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem. Ainda dentro da categoria dos Tribunais 
Penais, vão ser referidos o Tribunal Penal para a ex-Jugoslávia e para o 
Ruanda. 

Por último, fora do âmbito penal, refere-se o Tribunal Internacional de 
Justiça, e sendo Portugal um Estado-Membro da União Europeia, não podia 
deixar de ser feita alusão ao Tribunal de Justiça das Comunidades 
Europeias. 
 
Finalmente são retiradas as conclusões do trabalho, que espelham a 
necessidade de uma maior e melhor cooperação internacional. No âmbito da 
justiça internacional, a cooperação apresenta-se como um elemento 
fundamental da globalização, constituindo ao mesmo tempo causa e 
consequência desta. 
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I PARTE 
 

A GLOBALIZAÇÃO E A JUSTIÇA 
 
 

1. Globalização – um processo em transformação 

 

A globalização, contestada por alguns e defendida por outros, é um 
fenómeno surpreendente e irreversível. Resultado das novas tecnologias de 
informação e comunicação, da expansão dos mercados e do conhecimento, 
o mundo é hoje verdadeiramente uma aldeia global. A globalização é um 
fenómeno transversal que afecta todos os domínios da vida humana e faz 
parte do nosso dia a dia.  
 
Existem inúmeras definições deste conceito. Para começar, é necessário 
esclarecer que a globalização não deve ser considerada em si mesma como 
um acto único isolado, mas sim como um conjunto de factores em evolução 
com determinadas características e fins comuns. A globalização é um 
processo de e em transformação que está longe de estar terminado. 
 
Se a globalização for avaliada do ponto de vista económico, esta é um 
processo que envolve uma crescente interacção e integração dos sistemas 
económicos nacionais através do crescimento do comércio internacional, do 
investimento e fluxos de capitais. Se, por outro lado, for adoptada uma 
perspectiva social, podemos apontar o rápido crescimento nos contactos 
sociais, culturais e tecnológicos, como características deste fenómeno. O 
que é comum a ambas as perspectivas é o divórcio entre o espaço e o 
tempo, resultado das comunicações instantâneas o conhecimento e a 
cultura podem ser partilhados em todo o mundo ao mesmo tempo. 
 
Em suma, podemos definir a globalização como um processo de integração 
crescente das economias mundiais, dos sistemas financeiros, do comércio e, 
progressivamente da sociedade vista no seu conjunto. Gradualmente, o 
mundo deixa de ser internacional e passa a ser um só – global. 
 
O conceito Globalização surgiu nos Estados Unidos no início da década de 
80 e foi criado por Théodore Levitt para descrever a convergência dos 
mercados no mundo inteiro, mais tarde o consultor japonês Kenichi Ohmae 
utilizou o termo referindo-se às estratégias das empresas multinacionais. 
Primeiro, o termo surgiu para definir uma nova fase da economia mundial, 
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mas hoje a globalização já ultrapassou as fronteiras da economia invadindo 
outros domínios: religião, cultura, direito, sociedade, etc. 
 
Se o conceito pode ser considerado uma novidade, não se pode dizer o 
mesmo deste fenómeno. Este fenómeno não é novo, pode-se até defender 
que os portugueses, que durante os descobrimentos ligaram continentes e 
estabeleceram contactos entre as várias regiões do mundo, deram um 
significativo contributo a este processo. O que é hoje novo, e que torna este 
processo um fenómeno único, é o seu ritmo e a sua dimensão.  

Antes da primeira guerra mundial, a Revolução Industrial já tinha trazido 
inovações técnicas e tecnológicas que implicaram o crescimento do volume 
de negócios e dos fluxos de capitais mundiais. A Grã-Bretanha, economia 
dominante à época, invadia literalmente os mercados investindo por todo o 
mundo no que chamamos hoje economias emergentes, que lhe estavam 
subordinadas segundo o modelo colonial.  

O período entre as duas grandes guerras interrompeu este processo, mas  o 
fim da Segunda Guerra Mundial, a independência das colónias, as viagens 
aéreas e o desenvolvimento das comunicações internacionais provocaram 
novamente a expansão do capitalismo e o desenvolvimento de empresas 
multinacionais interessadas em produzir e vender nos mercados internos 
dos países em todo o mundo.  

Mais recentemente, a queda do muro de Berlim, o colapso da União 
Soviética e o fim da guerra fria deram um novo impulso a este processo 
que, aliado ao desenvolvimento das novas tecnologias de informação e 
comunicação, tornou possível a organização das empresas numa escala 
global e ajudou a criar uma nova ordem mundial.  

Nas últimas décadas do século XX, as relações económicas e financeiras 
internacionais sofreram profundas transformações, às quais se juntaram as 
modificações operadas pelos progressos nas comunicações e na tecnologia, 
as alterações institucionais e a emergência de um novo cenário cultural e 
político. Desde os anos 80 que se assiste a uma convergência e 
homogeneização dos modos de vida que tem feito surgir uma cultura 
universal: linguística, televisiva, musical, vestuário, alimentar, desportiva, 
etc. Esta assimilação e convergência não se faz evidentemente sem 
choques e rejeições que tentam resistir a este processo. 

Normalmente, são considerados como actores da globalização alguns 
Estados, especialmente os do G7, algumas organizações internacionais, 
como o FMI, Banco Mundial, OMC, e as empresas multinacionais. No 
entanto, a globalização traduz a concretização de estratégias planetárias de 
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muitos mais actores, que participam em diferentes graus neste processo, 
tais como a imprensa, migrantes, turistas, ONGs, religiões, entre outros. 
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2. Os Efeitos da Globalização 

 

A globalização afecta as actividades humanas em vários níveis e de 
diferentes maneiras, nomeadamente: 

A nível financeiro, podemos constatar que o mercado de capitais é talvez o 
mais globalizado. O processo é facilitado pelas novas tecnologias que 
tornam possíveis os fluxos financeiros mundiais em tempo real. 

Na área da tecnologia, o seu desenvolvimento fez com que esta se tenha 
tornado disponível, acessível e transparente. As novas tecnologias permitem 
que os clientes disponham de informações que os habilitam a exigir mais 
qualidade a melhor preço. 

Como a tecnologia já se encontra disponível e não permite marcar a 
diferença, as organizações contam agora com modelos de management 
para ganhar produtividade. A gestão passou a ser uma ciência 
fundamental, necessária para ganhar competitividade, melhorar a qualidade 
e baixar o preço dos produtos. 

A energia, factor chave de produção, também passou a estar mais 
disponível. Não adianta que um país se apodere do controle da energia se 
os outros ficarem excluídos do mercado por não terem poder de compra. É 
cada vez mais importante organizar o potencial de geração de energia, 
renovável ou não, a partir de entendimentos globais, democrática e 
participativamente gerados. 

A segurança ganhou uma nova dimensão. Não é possível haver segurança 
física se não houver segurança económica. A única esperança em aumentar 
a segurança é dar poder de compra aos 4 bilhões de pobres (1/3 da 
humanidade) incorporando-os no mercado global - só assim se conjugam os 
interesses dos ricos e dos pobres. 

A nível do ambiente, não sendo possível circunscrever os impactos 
ambientais, pois não é possível proteger o meio ambiente em certos lugares 
e não noutros, é evidente a necessidade de regras e de um projecto global 
a longo prazo. 

A nível social, os mesmos instrumentos que permitem o aumento de fluxos 
de capital (internet, televisões, satélites), constituem o actual sistema de 
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comunicações, o que leva a uma relativa homogeneização de culturas e 
padrões de comportamento nas sociedades. 

O impacto deste processo na economia é talvez o mais marcante e visível. 
Assiste-se ao aparecimento de uma nova economia, alicerçada nas 
tecnologias de informação e de comunicação, cujo produto – o 
conhecimento – é o novo factor de produção motor de desenvolvimento. A 
globalização significa aqui a crescente integração das economias nacionais 
na chamada economia mundial, verificada nas últimas duas décadas a 
diversos níveis, como o comércio de bens e serviços, dos fluxos de capital,  
movimentos de pessoas, difusão do conhecimento e das tecnologias. 

Hoje, o mercado global é acessível a todos e mesmo os nichos de mercado 
são difíceis de defender. A competição é cada vez mais difícil de identificar e 
localizar, e há uma enorme necessidade de ampliar o mercado. Assim, a 
diminuição das barreiras ao comércio permite explorar economias de escala 
inacessíveis em mercados de reduzida dimensão e despoletar um processo 
de crescimento orientado para as exportações. Associado a este 
crescimento surge a criação de riqueza, factor decisivo para o aumento dos 
níveis do bem-estar. 

O ataque ao World Trade Center tornou visível uma outra realidade – a 
globalização do terrorismo. A globalização, caracterizada pela redução 
das barreiras espacio-temporais e pela democratização do acesso à 
informação, às tecnologias e aos meios de comunicação, tornou mais fácil o 
terrorismo em grande escala fornecendo-lhe os meios – as novas 
tecnologias – e agravando os motivos – pobreza, exclusão social, etc. O 11 
de Setembro também obrigou a uma reavaliação do recurso à força e 
tornou patente uma outra realidade, a incapacidade e falta de mecanismos 
que permitam uma luta eficaz contra o terrorismo. 
 
Ao nível do sector público, o processo de globalização provoca uma perda 
progressiva de soberania e de poder do nível mais tradicional – o nível 
nacional – em benefício dos outros três níveis: o local (regiões, autarquias, 
etc.), o regional (Europa, NAFTA, etc.), e o global. A globalização acentuou 
e tornou visíveis estes níveis, provocando o enfraquecimento do nível 
nacional a favor dos outros. 
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3. Globalização – um Processo Controverso 

 

A globalização é cada vez mais um processo controverso, se por um lado 
parece não estar a resultar para o ambiente, para a saúde, e para as 
populações mais pobres do mundo, por outro lado, também tem trazido 
consigo inúmeros benefícios. 

Entre os argumentos a favor da globalização, cumpre salientar os 
seguintes: 

 A abertura do comércio internacional tem ajudado muitos países a 
crescer mais rapidamente. Como se pode ver na Ásia, as exportações 
são um factor essencial para o crescimento económico, neste 
continente foi exactamente o aumento das exportações que levou ao 
enriquecimento e melhorou o nível de vida de milhões de pessoas. A 
globalização trouxe a muitos países maiores oportunidades a nível 
comercial, maior acesso aos mercados e mais tecnologia. O ocidente 
pode considerar como exploração os empregos a salários reduzidos 
oferecidos pelas grandes empresas multinacionais, mas para muitas 
pessoas trabalhar numa fábrica, mesmo por salários irrisórios, é  
melhor do que trabalhar na agricultura. 

 Ao disponibilizar o acesso ao conhecimento e à informação, a 
globalização reduziu o sentimento de isolacionismo sentido no mundo 
em desenvolvimento.  

 Os protestos e movimentos anti-globalização, assim como as ligações 
entre os activistas pelo mundo fora, são facultadas pela internet e 
são uma consequência da globalização. A globalização trouxe assim 
uma sociedade civil mais activa. 

 Muitas vezes, mesmo quando a globalização tem aspectos negativos, 
também traz benefícios. Por exemplo, em 1992, a abertura do 
mercado da Jamaica aos lacticínios provenientes dos EUA,  prejudicou 
os produtores locais, mas também permitiu que milhares de crianças 
pobres tivessem acesso a leite mais barato. 

 Um outro aspecto positivo da globalização é a ajuda externa. O 
Banco Mundial e muitas outras instituições internacionais têm 
financiado inúmeros projectos de ajuda aos mais desfavorecidos, 
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como por exemplo projectos de irrigação agrícola, projectos de 
educação, de saúde pública, etc. 

Os críticos da globalização esquecem frequentemente os benefícios que esta 
tem proporcionado, mas muitas vezes os defensores da globalização 
também pecam pelo exagero. Para os mais radicais defensores da 
globalização, esta é normalmente associada ao capitalismo americano, 
significa progresso e é a única via para os países menos desenvolvidos 
crescerem mais, e mais depressa. Infelizmente, para muitos a globalização 
não trouxe os benefícios prometidos, entre os argumentos invocados contra 
este fenómeno, podemos referir os seguintes: 

 A globalização não reduziu a pobreza, pelo contrário, existe um fosso 
cada vez maior entre os países pobres e os países ricos. Em África, as 
aspirações que se seguiram à independência continuam por realizar e 
o continente mergulha cada vez mais na miséria. 

 A globalização não trouxe mais estabilidade económica. As crises na 
Ásia e na América Latina continuam a ameaçar as economias e a 
estabilidade dos países mais desenvolvidos. Como vimos em 1998-
1999, a crise asiática ultrapassou fronteiras e afectou a economia do 
mundo inteiro. 

 A introdução de uma economia de mercado também não provocou os 
resultados esperados na Rússia, nem nos outros países que fizeram a 
transição do comunismo para a economia de mercado. 

 Os países ocidentais são frequentemente acusados de hipocrisia, pois 
apesar de obrigarem os países pobres a eliminar as suas barreiras 
comerciais, continuaram a manter as suas próprias barreiras, 
impedindo os países em desenvolvimento de exportar os seus 
produtos agrícolas. Ao mesmo tempo que os países mais 
industrializados se recusam a abrir os mercados aos bens dos países 
mais pobres e continuam a subsidiar a agricultura, tornando difícil 
aos países menos desenvolvidos competir com os seus produtos 
agrícolas, pedem a esses países que eliminem os subsídios aos seus 
bens industriais. 

 Os bancos ocidentais beneficiaram da liberalização e da abertura dos 
mercados de capitais na América Latina e na Ásia, mas estas regiões 
sofreram com a especulação financeira. A entrada e saída de capitais 
deixou atrás de si os sistemas bancários e as moedas locais ainda 
mais fracos. 
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 O Uruguay Round, ao regular os direitos de propriedade intelectual, 
fez com que as companhias farmacêuticas ocidentais pudessem 
impedir as empresas farmacêuticas da Índia e do Brasil de lhes 
“roubar” a propriedade intelectual. No entanto, estas empresas 
produziam medicamentos capazes de salvar milhares de vidas. Estas 
medidas não tiveram os efeitos esperados, se por um lado, se 
pensava que os lucros das empresas ocidentais iriam aumentar, (o 
que não aconteceu porque os países mais pobres não têm capacidade 
económica para comprar os medicamentos), por outro lado, milhões 
de pessoas viram-se condenadas à morte sem poderem comprar 
medicamentos. No caso da SIDA, a contestação internacional foi tão 
grande que as companhias farmacêuticas tiveram de recuar e 
concordar em baixar os preços dos medicamentos. 

 Uma outra crítica à globalização é o facto de esta ignorar os valores 
tradicionais. O crescimento económico, mesmo aquele que deriva da 
globalização, leva a uma maior urbanização, fazendo com que os 
valores rurais desapareçam, e constitui uma ameaça aos valores e à 
identidade tradicional. A integração global é demasiado rápida, um 
processo gradual significaria que as normas e instituições 
tradicionais, em vez de serem ultrapassadas poderiam adaptar-se 
lentamente e assim responder aos novos desafios. 

 A globalização substituiu as antigas ditaduras das elites nacionais 
pela nova ditadura da finança internacional. Actualmente, os países 
em dificuldades são praticamente obrigados a seguir as condições 
impostas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelos mercados 
de capitais, para poderem receber as ajudas que estes prometem. 

Também outros aspectos da globalização, embora bem intencionados, não 
tiveram os efeitos esperados. O ambiente tem sido afectado, a corrupção 
política tem aumentado, os países tentam adaptar-se à rapidez nas 
mudanças, as crises económicas trouxeram desemprego que foi seguido por 
problemas sociais, violência urbana, conflitos étnicos, etc.  

As manifestações e protestos contra as políticas e acções das instituições 
que dão a cara pela globalização não são novidade, há décadas que os 
dirigentes dos países em desenvolvimento se têm manifestado contra os 
programas de austeridade impostos nos seus países. No entanto, hoje, a 
incerteza económica associada aos efeitos de graves crises financeiras ou a 
fases de retracção da procura internacional, a diminuição da capacidade da 
política macro-económica em responder a estes tipos de choques, a 
perturbação social decorrente de uma penalização das actividades e 
sectores em declínio, das empresas menos competitivas e da mão-de-obra 



A Globalização e a Justiça Internacional      

 

 Mestrado em Gestão Pública – Universidade de Aveiro                       19

menos qualificada, leva a uma reacção significativa a nível internacional às 
políticas pró-globalização. Algumas reacções são manifestamente 
exageradas e excessivas, mas exageros à parte, são os sindicalistas, os 
estudantes, os ambientalistas, e os cidadãos comuns que marcham nas 
ruas de Washington, Praga, Seatle, e Génova, que chamaram a atenção 
para estes problemas.  

Para J. Stiglitz1, prémio nóbel da economia, a maior parte dos aspectos da 
globalização são positivos, apenas os efeitos económicos da globalização, 
associados às instituições internacionais que têm ditado as regras que 
levaram à liberalização dos mercados - FMI, o Banco Mundial (BM), e a 
Organização Mundial do Comércio (OMC) - é que são motivo de 
controvérsia. Este autor considera que parte do problema da globalização 
está nas instituições económicas internacionais. Estas instituições têm 
estabelecido sozinhas as regras do jogo servindo os interesses dos países 
mais poderosos e industrializados, em vez de servirem os interesses dos 
países em desenvolvimento. 

Os adversários da globalização apontam estes problemas e defendem que a 
globalização não tem uma direcção certa, nem um sentido definido, e que 
os seus mecanismos são incontroláveis. No entanto, os defeitos, ou efeitos 
indesejáveis da globalização, como as graves crises financeiras e o 
empobrecimento, já vêm de longe e não são um resultado directo desta. A 
globalização não é em si mesma um fenómeno nem negativo, nem positivo, 
mas uma amálgama de fenómenos tanto positivos como negativos. 

Já que este processo é inevitável e irreversível, importa avaliar bem os seus 
riscos e consequências, de forma a ser possível aproveitar as vantagens que 
a globalização oferece e saber evitar os seus inconvenientes. Este 
aproveitamento não é simples e implica que os países estejam dotados de 
alguns requisitos internos – um quadro macro-económico sem grandes 
desequilíbrios, um bom funcionamento dos mercados, um grau aceitável de 
coesão social, e em termos gerais um bom desempenho das diversas 
instituições (sistema político, justiça, educação, saúde, administração 
pública, sistema monetário e financeiro). A coordenação internacional de 
esforços, tanto da parte dos Estados como das organizações civis, é da 
maior importância para reduzir os efeitos negativos da globalização, como 
por exemplo, a poluição do ambiente e as violações de direitos humanos. 

                                                
1 STIGLITZ, Joseph.  - Globalization and its discontents. Londres: Allen Lane the Penguin Press, 2002. p. 
214.  
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A globalização tem sido acompanhada pela criação de novas instituições, 
que se juntaram a outras já existentes para trabalhar além fronteiras (p.ex. 
a Cruz Vermelha Internacional), e também tem trazido uma atenção 
reforçada a instituições intergovernamentais já existentes, como as Nações 
Unidas, a Organização Internacional de Trabalho e a Organização 
Internacional de Saúde. 

Com efeito, no mundo globalizado só a criação de dinâmicas de integração 
global ou regional, como a construção europeia, permite tirar partido das 
vantagens criadas pela mundialização dos mercados e solucionar os 
problemas que a globalização implica. É necessário pôr a globalização a 
funcionar e para isso são necessárias instituições públicas internacionais e 
globais que ajudem a estabelecer as regras. Estas instituições devem visar 
objectivos em que seja necessária uma acção colectiva e global. 

Na última década tem havido um consenso cada vez maior sobre quais os 
níveis – local, regional ou global – em que é desejável haver uma 
intervenção global. As acções em que os benefícios são locais devem ser 
conduzidas a nível local, as que beneficiam os cidadãos de um país devem 
ser feitas a nível nacional, e as que têm impactos globais devem ser 
tratadas a nível global.  

O reconhecimento destas áreas – global, regional e local - tem levado à 
criação de instituições globais para a resolução dos problemas globais. De 
facto, se a globalização significa que os impactos são globais, então seria 
necessário um governo global. Na verdade, já existe hoje um poder 
legislativo regional (UE) e até um governo mundial na sombra (ONU). O 
sistema das Nações Unidas está organizado como um governo e as suas 
assembleias são um lugar privilegiado de discussão, e até de decisão, no 
que diz respeito aos problemas mundiais. As Nações Unidas podem ser 
pensadas como tendo como objectivo resolver questões de segurança 
mundial, enquanto que as instituições financeiras internacionais, em 
particular o FMI, tem como fim a estabilidade económica mundial. Ambas as 
instituições lidam com as externalidades que têm dimensão global. 

Existem inúmeras áreas que requerem uma intervenção coordenada a nível 
global, designadamente:  

- As questões ambientais: o problema do aquecimento do planeta e da 
camada de ozono já foi tratado a nível global em convenções internacionais 
(Protocolo de Montreal sobre substâncias que empobrecem a camada de 
ozono, de 1987, e Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre mudança do clima, de 1998). 
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- As questões de saúde: a Organização Mundial de Saúde tem conseguido 
erradicar algumas doenças, mas os desafios são enormes, basta atentar nas 
novas epidemias que vão surgindo periodicamente, como por exemplo a 
gripe das aves. O conhecimento deve ser uma bem público global e os 
resultados da ciência devem beneficiar todos sem custos adicionais. 

- A assistência humanitária internacional também é uma forma de acção 
colectiva, o Banco Mundial tem como principal missão erradicar a pobreza 
não só através de assistência humanitária em tempos de crise, mas 
também ajudar os países a tornarem-se independentes de ajuda externas. 

Concluindo, a globalização, através da criação de interdependência entre 
todas as pessoas no mundo, aumentou a necessidade de uma acção global, 
assim como aumentou a necessidade de bens públicos comuns. As 
instituições que foram criadas são insuficientes, os problemas são 
complexos e a acção colectiva é difícil, para aumentar a eficiência e eficácia 
global é necessária a reinvenção dos sectores públicos. Neste novo 
contexto, a Justiça tem certamente que ser um alvo preferencial de 
reflexão, a ideia de um direito nacional, fechado, e confinado aos tribunais 
nacionais, tornou-se obsoleta e já não faz sentido. 
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4. Uma Nova Política Global de Justiça 

 

Como decorre do número anterior, das várias políticas governativas, a 
Política da Justiça tem sem dúvida um papel importante a desempenhar. 
A justiça e o direito são um reflexo da sociedade e como tal não podem 
ignorar o fenómeno da globalização. A globalização influencia a justiça e 
esta é influenciada pela globalização. 

A ideia de justiça que temos hoje foi concebida num contexto diferente, 
inserida num conceito de Estado tradicional e circunscrita pelos limites 
territoriais do Estado soberano. O Estado moderno foi constituído sobre o 
princípio de soberania nacional, e a vida política definida em termos de uma 
correspondência directa entre autoridade, território, comunidade e 
economia. Ou seja, o Estado soberano era considerado como uma pré-
condição da justiça e dependia de laços sociais fortes e duradouros. 

Esta ideia de Estado e soberania surgiu numa determinada época da 
história, mas com o passar do tempo e consequência da globalização, 
verifica-se que hoje Estado e soberania já não têm o mesmo significado. A 
globalização teve como resultado a perda de soberania nacional e trouxe 
um novo sentido a conceitos como autoridade, território, comunidade e 
economia. A “nova justiça” e o direito têm agora de se pautar por outras 
regras, tomando em consideração o teor das novas discussões sobre a 
relatividade da noção clássica de soberania. 

Perante este contexto surgem várias interrogações: como deverá agora ser 
equacionada a justiça? Se a globalização está a provocar tamanhas 
transformações nos laços sociais como é que se deverá conceber a justiça? 
E realizá-la? Quais as novas responsabilidades dos Estados? Qual será o 
futuro papel das instituições internacionais? 

Estas são apenas algumas das questões pertinentes que podem ser 
colocadas perante este fenómeno e que nos fazem começar a pensar nas 
relações entre globalização, Estado e justiça, pois na ausência de 
instituições e de governos capazes de responder a estas perguntas será 
impossível realizar o valor da justiça. 

A globalização implica assim uma Nova Política Global de Justiça. No 
limite, num mundo global deveria existir uma Constituição global com todas 
as regras de ética e todos os aspectos susceptíveis de salvaguardar a paz e 
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a segurança para toda a humanidade. Essa constitucionalização de valores 
exigiria o estabelecimento de um verdadeiro e único tribunal internacional e 
evitaria a proliferação de tribunais ad hoc, como acontece actualmente. No 
entanto, esta é uma ideia pouco realista. As relações internacionais são por 
natureza assimétricas e marcadas pelas diferenças de poder entre os 
Estados, e Estados mais poderosos nunca iriam acatar sentenças contrárias 
aos seus interesses. Por enquanto, o sistema multilateral, que envolve os 
vários sujeitos de direito internacional (Estados, organizações 
internacionais, organizações não governamentais, entre outros) ainda é o 
melhor mecanismo para resolver os problemas jurídicos do direito 
internacional. 

A área penal internacional é talvez das mais desenvolvidas e a que melhor 
reflecte esta ideia de uma política global para a justiça. Ao longo dos 
tempos temos assistido a uma evolução do direito penal internacional que 
culminou com a instituição do Tribunal Penal Internacional (TPI). A criação 
deste tribunal representa um progresso considerável na nova ordem de 
Justiça global.  

No futuro, podemos conceber tribunais que julguem não apenas os actos de 
genocídio e crimes contra a humanidade, mas todos os actos que ponham 
em perigo o equilíbrio mundial, a segurança do planeta, ou mesmo um 
interesse particular de uma parte do planeta. A estes crimes, que 
interessam em primeiro lugar à justiça global, poderemos assim acrescentar 
outro tipo de crimes, como os crimes financeiros graves que põem em risco 
o equilíbrio financeiro global, os enriquecimentos ilícitos, nomeadamente 
por evasão fiscal, os crimes contra o ambiente, os crimes de incompetência 
nas administrações públicas, os crimes políticos, e muitos outros que 
afectam a humanidade. 

No entanto, se queremos unir o mundo no combate à criminalidade o TPI 
ainda não é suficiente na sua forma actual. Para se chegar a uma concepção 
de processos globais de prevenção deste tipo de crimes, será necessário 
estabelecer laços mais institucionalizados entre os sistemas judiciários dos 
diferentes países, e harmonizar tanto as legislações penais como os 
programas nacionais, mesmo se o papel de aplicar as leis continuar a 
pertencer às autoridades judiciárias nacionais e de polícia. 

O processo de globalização é irreversível. Cada vez mais será necessária 
uma melhor organização ao nível da justiça, com efeitos mais rápidos e com 
resultados programados. É assim fundamental formular um novo projecto 
global de sociedade que traga uma visão estratégica para o nosso futuro a 
médio e longo prazo. 
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5. A Globalização e o Direito Internacional Público 
 

 
Como vimos, estamos perante um quadro de inegável processo de mudança 
e de transformação institucional, assente em novos padrões de 
comportamento e de vida, e exigindo uma maior igualdade e uniformidade 
do Direito.  
 
As relações entre os Estados tornam-se cada vez mais frequentes o que 
origina um desenvolvimento significativo do direito internacional. Uma das 
primeiras consequências da globalização na área jurídica é assim a 
intensificação de conflitos entre normas e sujeitos de direito 
internacional público.  

A intensificação de contactos que o processo de globalização provocou a 
todos os níveis, trouxe consigo uma crescente necessidade de 
regulação a nível internacional capaz de responder ao aumento e aos 
novos tipos de conflitos. Por um lado, os tribunais vêm-se diante de um 
novo cenário em implementação, sentindo a necessidade de balizar-se em 
novas normas, que assegurem respostas e que sejam adequadas às 
questões técnicas que vão surgindo nesta transformação para uma nova 
ordem jurídica. Por outro lado, também a opinião pública dos vários países, 
cada vez mais atenta e bem informada, tende a unir-se e a exigir ao poder 
político respostas às suas necessidades. 

Outra das consequência da globalização é a transformação do conceito de 
soberania. A soberania é cada vez mais avaliada em função da capacidade 
que cada Estado tem em fazer valer os seus interesses na comunidade 
internacional. Nos nossos dias, um Estado não pode, nem consegue, viver 
isolado do resto da comunidade internacional, o que faz com que o papel 
que este desempenha no cenário internacional tenha cada vez uma maior 
importância. Neste contexto, pequenos países, como Portugal, têm mais 
dificuldades em fazer valer os seus interesses e as suas posições. Para estes 
países menos poderosos uma das formas encontradas para aumentar a sua 
capacidade de intervenção é através da adesão às organizações 
internacionais, mesmo que essa adesão signifique uma limitação voluntária 
da soberania tradicional, ganhando deste modo uma maior voz na 
comunidade internacional. 

A esfera do direito internacional tende a aumentar cada vez mais. No 
domínio das relações internacionais, os Estados agem agora 
concertadamente em assuntos que pertenciam antes ao domínio exclusivo 
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dos assuntos internos provocando uma internacionalização de 
problemas e de soluções. A globalização levou os Estados a procurarem 
em conjunto respostas aos novos problemas, cujas soluções estão agora 
fora das possibilidades de cada Estado, como por exemplo a protecção do 
ambiente, a criminalidade internacional e a luta contra a pobreza.  

A globalização leva a uma intensificação de conflitos, cuja solução passa 
pela resolução a nível dos tribunais. Com a judicialização das relações 
internacionais, os conflitos que emergem nas relações internacionais 
passam a ser geridos por mecanismos judiciais, ou quase judiciais, e de 
acordo com regras e normas jurídicas fazendo com que os tribunais ganhem 
um novo papel e importância. Assistimos assim a um reforço do poder 
judicial face ao poder político. 
 
A globalização, em função da sua evolução, significa também a consolidação 
da democracia e o processo de inclusão de novos seres sociais no mundo 
dos direitos e das liberdades. A internacionalização dos direitos do 
Homem e a protecção internacional destes direitos é outro dos efeitos da 
globalização. Estes direitos, que antes eram apenas protegidos a nível 
nacional, passaram agora a ser verdadeiras obrigações internacionais. Em 
especial, os direitos humanos ditos direitos de 3ª geração (como o direito à 
paz e ao ambiente) são uma das respostas do ponto de vista dos direitos 
humanos aos perigos e défices da globalização. Por outro lado, graças à 
universalização destes direitos e ao desenvolvimento de uma sociedade civil 
empenhada na sua defesa, o processo de globalização também saiu 
reforçado.  
 
Como resultado da globalização, surge também a necessidade de 
reconhecer juridicamente um novo conjunto de actores internacionais. 
Só assim será possível transformar o direito internacional em direito 
internacional das relações entre todos os actores legítimos, como as 
empresas multinacionais e ONG’s, reflectindo a complexidade das 
crescentes interacções entre entidades públicas e privadas. Os actores nas 
disputas internacionais deixam de ser apenas os Estados e passam a ser 
também pessoas jurídicas singulares e colectivas. Estes novos actores 
acabam por defender outros interesses muitas vezes distintos e até opostos 
aos do Estado, criando outras redes de poder. 
 
A nível da ética e dos valores, a ética global passou a influenciar as 
constituições nacionais e o direito internacional. Por exemplo, a Carta das 
Nações Unidas fortaleceu o constitucionalismo globalizado com a inclusão da 
obrigação da ONU quanto à observância dos direitos humanos e de seus 
Estados membros, não apenas na esfera ideológica, mas também no plano 
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jurídico. O plano jurídico deixa de estar separado e restrito ao plano interno 
e nacional. A nível de valores, é posta em causa a validade de conceitos 
tradicionais como a soberania nacional, a ingerência, comunidade 
internacional, etc. 
 
A segurança jurídica é dos primeiros valores a ser questionado. Ao 
ajustar o poder judiciário às exigências da globalização, reavaliando e 
redefinindo os limites da sua função, não se pode esquecer que a procura 
de flexibilidade do regime jurídico pode acabar por relativizar o princípio da 
legalidade e a consequente segurança jurídica. Ao absorver e administrar o 
desempenho tecnológico provocado pelas novas exigências desse novo 
sistema, que reclama a padronização de normas, e que realça, sobretudo, 
princípios como o da legalidade, do processo legal justo, do contraditório e 
da defesa, da fundamentação das decisões e da publicidade, é necessário 
garantir aos cidadãos a segurança jurídica básica de que necessitam. 
 
A globalização também provocou mudanças a nível da responsabilidade 
internacional. Com o aparecimento de novos actores internacionais, a 
responsabilidade internacional que se reduzia até há pouco tempo à 
responsabilidade dos Estados nas relações entre eles, é agora extensível a 
outros sujeitos de direito internacional, como a ONU e a União Europeia 
(art. 288º TUE). Actualmente, os Estados são também responsáveis perante 
as organizações internacionais e entidades afins, e finalmente, perante os 
indivíduos. 
 
Até hoje a responsabilidade internacional era colectiva e muito semelhante 
à responsabilidade civil (pressupunha actos ilícitos e violação de deveres). 
Agora, a responsabilidade assume um caracter individual, criminal, e inclui 
também a responsabilidade objectiva e pelo risco. Até à 2ª Grande Guerra 
tudo se reduzia a uma relação bilateral entre o Estado violador e o Estado 
lesado ou vítima, hoje, com a institucionalização das relações internacionais 
e com o aparecimento da ideia de bem comum, tem vindo a surgir uma 
responsabilidade vis a vis a comunidade internacional no seu conjunto. Só 
assim se explica o surgimento de uma responsabilidade ambiental. 
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6. A Globalização e o Direito Internacional Privado  
 
 
Como foi referido no ponto anterior, um dos resultados directos da 
globalização é o crescimento da esfera do direito internacional. Não é só no 
direito público que isso acontece, mas também a nível do direito privado.  
 
Para melhor se perceber a extensão dos efeitos da globalização no Direito 
Internacional Privado, convém apresentar aqui uma noção do que este 
significa. O direito internacional privado é constituído por um conjunto de 
normas de conflitos de ordenamentos jurídicos internos dos Estados, que 
têm como objectivo regular conflitos entre ordens jurídicas. Trata-se de um 
ramo do direito que procura encontrar qual o direito aplicável, por exemplo, 
a um divórcio interposto em França, por um português que casou na 
Alemanha com uma norueguesa. O juiz do tribunal francês irá consultar as 
regras de conflito francesas para decidir qual dos ordenamentos jurídicos 
será aplicável. O litígio será resolvido com base no ordenamento jurídico 
escolhido, e não com base no direito francês. 
 
Ao contrário dos processos internacionais, que resolvem essencialmente 
litígios entre os Estados, e que têm lugar a um nível diferente dos tribunais 
internos, estes processos transnacionais incluem tanto os tribunais 
nacionais como os internacionais, e abrangem as contendas entre os 
Estados, indivíduos e Estados, e entre indivíduos. 
 
No nosso mundo globalizado, as situações pessoais, familiares ou 
comerciais que envolvem mais do que um país, são cada vez mais 
frequentes e são afectadas pelas diferenças existentes entre os sistemas 
jurídicos dos vários países. A fim de responder a estas situações, os Estados 
têm adoptado regras especiais – assim surge o direito internacional privado. 
 
Dada a maior necessidade de normas desta natureza, este ramo de direito 
tem tido um crescimento e um desenvolvimento significativos, e como 
resultado, nos últimos anos temos assistido ao nascimento de novas 
convenções nesta área, assim como a revisão de antigas convenções. Isto 
acontece não só no âmbito da Conferência de Haia de Direito Internacional 
Privado, mas também no seio da União Europeia, que nos últimos anos tem 
assistido a um crescimento de instrumentos legislativos nestas áreas 
(Regulamento n.º2201/2003 do Conselho de 27 de Novembro de 2003, 
relativo à competência, ao reconhecimento e à execução de decisões em 
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matéria matrimonial e em matéria de responsabilidade parental; Proposta 
de Regulamento sobre obrigações alimentares, Livro Verde sobre lei 
aplicável e competência em matéria de divórcio, entre outros). 
 

 
6.1 A Conferência de Haia de Direito Internacional Privado 

 
 
Com mais de 60 Estados provenientes de todos os continentes, a 
Conferência de Haia de Direito Internacional Privado é uma organização 
mundial inter-governamental privada, permanente desde 1955 (ano da 
entrada em vigor dos seus estatutos) e reflexo de várias tradições jurídicas 
diferentes. Desde a sua constituição, a Conferência teve a sua primeira 
reunião em 1893, já deu origem a inúmeros instrumentos jurídicos 
multilaterais que têm tentado responder às necessidades de regulação 
globais. Hoje, mais de 110 países estão associados aos trabalhos da 
Conferência. 
 
Esta organização tem como missão trabalhar a favor de um mundo no qual 
os particulares, as famílias, empresas e outras entidades, cujas vidas e 
actividades transcendem as fronteiras de diversos sistemas jurídicos, 
beneficiem de uma maior certeza jurídica. Tem ainda como fim promover a 
resolução de diferendos, a boa governância e o primado do direito, tendo 
como pano de fundo o respeito das diversas tradições jurídicas. 
 
O mandato desta Conferência visa contribuir à unificação progressiva das 
normas de direito internacional privado, o que implica um enorme trabalho 
no reconhecimento de normas ou orientações semelhantes quanto a 
determinadas matérias de direito internacional privado - competência dos 
tribunais, direito aplicável, reconhecimento e execução de sentenças, entre 
outras.   
 
Ao longo dos anos, a Conferência tem-se transformado num centro de 
cooperação internacional judiciária e administrativa em matérias de direito 
privado, em especial nos domínios da protecção da família, das crianças, 
processo civil e direito comercial. 
 
De 1893 a 1904, a Conferência adoptou 7 Convenções internacionais, todas 
já substituídas por instrumentos mais modernos. De 1951 a 2003, foram 
adoptadas mais 35 Convenções. O funcionamento prático destas 
Convenções continua a ser regularmente examinado por Comissões 
especiais.  
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Mesmo quando não são ratificadas pelos Estados, estas Convenções 
influenciam os vários sistemas jurídicos e constituem uma fonte de 
inspiração à unificação do direito internacional privado não só a nível global, 
mas também a nível regional, como acontece na União Europeia. 
 
As Convenções que têm sido mais ratificadas dizem respeito às seguintes 
matérias: 
 

• Supressão da legalização; 
• Citações e notificações; 
• Obtenção de provas no estrangeiro; 
• Acesso à justiça; 
• Rapto internacional de crianças; 
• Adopção internacional; 
• Conflitos de leis em matéria de testamentos; 
• Obrigações alimentares; 
• Divórcio; 

 
 
A título de curiosidade, juntam-se os seguintes elementos relativos a 
Portugal: 
 
Tab. 1 – Portugal e a Conferência de Haia 

Membro desde  15-07-1955 

Órgão nacional Gabinete para as Relações Internacionais 
Europeias e de Cooperação do Ministério da Justiça 
 

Parte das 
seguintes 
Convenções 

o Estatuto da Conferência de Haia 
o Convenção de 1 de Março de 1954, relativa ao processo 

civil. 
o Convenção de 24 de Outubro de 1956, sobre a lei 

aplicável às obrigações alimentares devidas aos 
menores.  

o Convenção de 15 de Abril de 1958, relativa ao 
reconhecimento e execução de decisões em matéria de 
obrigações alimentares devidas aos menores.   

o Convenção de 5 de Outubro de 1961, relativa à 
competência das autoridades e da lei aplicável em 
matéria de protecção de menores.    

o Convenção de 5 de Outubro de 1961, que suprime a 
exigência de legalização de certos actos públicos 
estrangeiros.  

o Convenção de 15 de Novembro de 1965, relativa à 
citação e notificação no estrangeiro dos actos judiciais e 
extra judiciais em matéria civil e comercial.  

o Convenção  de 1 de Fevereiro de 1971, relativa ao 
reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras 
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em matéria civil e comercial.  
o Protocolo adicional de 1 de Fevereiro de 1971, à 

Convenção relativa ao reconhecimento e execução de 
sentenças estrangeiras em matéria civil e comercial.  

o Convenção de 1 de Junho de 1970, relativa ao 
reconhecimento do divórcio e separação de pessoas.  

o Convenção de 18 de Março de 1970, sobre obtenção de 
provas no estrangeiro em matéria civil e comercial.         

o Convenção de 2 de Outubro de 1973, relativa à 
administração internacional de sucessões.     

o Convenção de 2 de Outubro de 1973, sobre o 
reconhecimento e execução de decisões relativas a 
obrigações alimentares.   

o Convenção de 2 de Outubro de 1973, sobre a lei 
aplicável às obrigações alimentares.   

o Convenção de 14 de Março de 1978, sobre a lei aplicável 
aos contratos de intermediários e de representação 

o Convenção  de 25 Outubro de 1980, sobre os aspectos 
civis do rapto internacional de crianças.  

o Convenção de 29 de Maio de 1993, sobre a protecção 
das crianças e cooperação em matéria de adopção civil 
internacional. 

Assinadas o Convenção de 5 de Outubro de 1989, sobre conflitos de 
leis  em matéria de forma das disposições 
testamentárias.                          

o Convenção de 4 de Maio de 1971, sobre a lei aplicável 
em matéria de acidentes rodoviários.            

o Convenção de 2 de Outubro de 1973, sobre a lei 
aplicável à responsabilidade de facto dos produtos.      

o Convenção de 14 de Março de 1978, sobre a lei aplicável 
aos regimes matrimoniais. 

o Convenção de 14 de Março de 1978, sobre a celebração 
e reconhecimento da validade dos casamentos.   

o Convenção de 19 de Outubro de 199,6 sobre a 
competência, a lei aplicável e a responsabilidade 
parental, execução e cooperação em matéria de 
responsabilidade parental e de medidas de protecção das 
crianças. 

Fonte: elaborado pela própria autora  
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6.2 Uma Comunidade Global de Tribunais 
 

A globalização e as condições que os tribunais enfrentam hoje provocaram 
uma mudança conceptual de dois sistemas, o internacional e o interno, para 
apenas um – o global. Os juizes que antes aplicavam apenas o direito 
internacional, ou o nacional, vêem-se agora obrigados a aplicar 
indiscriminadamente o direito internacional, o direito nacional, ou uma 
mistura de ambos. 
 
O volume de processos e litígios internacionais gerados por uma economia 
global leva os juizes nacionais a estabelecer contacto com outros juizes 
estrangeiros, formando aos poucos uma comunidade de tribunais. Esta 
comunidade judicial global é uma comunidade parcial e ainda emergente. 
Para se tornar numa verdadeira comunidade, os juizes terão de dar um 
passo em frente e aceitar implícita, ou explicitamente, um conjunto de 
princípios comuns que definam as suas relações mútuas. Estas relações não 
são apenas as relações horizontais entre tribunais nacionais, mas também 
relações verticais entre tribunais nacionais e parceiros internacionais, como 
por exemplo entre os tribunais nacionais na EU e o TJCE. 
 
Podem ser referidos dois fenómenos que reflectem esta comunidade global 
de tribunais: 
 
 

6.2.1 A emergência de uma jurisprudência global 
 
Os tribunais nacionais sempre tiveram em consideração os tribunais de 
outras jurisdições, o que há agora de novo é a identidade dos participantes, 
a dimensão deste processo, os motivos e a consciência da construção de 
uma comunidade judiciária global. 
 
Na verdade, o direito e os tribunais internos deixaram de estar isolados o 
que provocou uma maior abertura dos juizes em olhar além fronteiras para 
o que está a ser feito no mundo, nomeadamente para a forma como outros 
juizes julgam causas semelhantes às suas. 
 
A legitimidade das decisões judiciais ganha assim uma nova dimensão, os 
juizes passam a invocar decisões de outros tribunais, não porque 
consideram essas decisões como precedentes, mas porque as consideram 
bem feitas e bem articuladas. Olhar para o estrangeiro ensina muitas vezes 



A Globalização e a Justiça Internacional      

 

 Mestrado em Gestão Pública – Universidade de Aveiro                       32

novas formas de lidar com os problemas, legitima soluções e oferece novas 
fundamentações. 
 
Este fenómeno de fertilização de ideias e precedentes entre juizes nacionais 
por todo o mundo, está gradualmente a dar lugar a consensos 
internacionais sobre várias matérias e a formar lentamente um novo tipo de 
jurisprudência - a jurisprudência internacional.  
 
 

6.2.2 Cooperação e conflitos entre tribunais  
 

Uma economia global cria litígios globais. Quando os produtos podem ter 
componentes fabricados em vários países diferentes, serem produzidos 
noutro país, e distribuídos e comercializados num outro, o número de 
jurisdições potenciais para resolver estes conflitos aumenta 
significativamente. Isto leva os litigantes a discutirem tão apaixonadamente 
a escolha da jurisdição aplicável e do tribunal, como o mérito do caso. 
 
Estas  batalhas fazem desde há muito tempo parte do direito internacional 
privado, e deram origem ao crescimento da arbitragem comercial 
internacional. 
 
A par da concepção de uma economia globalizada, em que as fronteiras se 
tornam irrelevantes, e de um sistema em que os litigantes podem escolher 
a jurisdição aplicável a uma disputa, os juizes deixam de actuar 
separadamente, e passam a reconhecer e a trabalhar num sistema 
integrado. Hoje, os juizes discutem como trabalhar em conjunto, em vez de 
em separado, aparecendo assim uma nova visão de um sistema global de 
direito criada pelos vários tribunais nacionais que trabalham juntos pelo 
mundo fora. 
 
Como é óbvio, estas relações nem sempre são harmoniosas, pelo contrário, 
o aumento dos contactos entre tribunais e juizes traz também um potencial 
aumento de conflito entre eles. 
 
Este novo enquadramento das relações entre tribunais e juizes também tem 
consequências: 
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• A emergência do judicial comity2 
 
O comity of nations, ou seja, a cooperação entre as nações através de 
políticas de boa vizinhança e reconhecimento dos actos e decisões tomados 
pelos princípios de cada um, é um conceito com uma longa tradição jurídica 
e política. Significa o respeito devido às leis e actos de outras nações, pelo 
facto de fazerem parte da comunidade internacional – é uma presunção de 
reconhecimento. 
 
Dentro desta noção, o judicial comity oferece as bases para um diálogo 
global entre os juizes dentro de um determinado contexto. Podem ser 
apontadas quatro características fundamentais a este novo conceito: 
 

 o judicial comity é marcado pelo respeito devido aos tribunais 
estrangeiros. Esse respeito resulta da capacidade que determinado 
tribunal demonstra para resolver conflitos, interpretar e aplicar a lei, 
e não deriva do facto de este ser a face de um governo estrangeiro; 

 
 é reconhecida a existência de conflitos entre tribunais de diferentes 

países. Estes tribunais são considerados como iguais na tarefa global 
de julgar, e como instrumentos de um forte “interesse local” em ver 
resolvidos esses conflitos; 

 
 coloca a ênfase nos direitos individuais e protecção destes pelo poder 

judicial; 
 

 pelo facto de se considerarem todos os tribunais como iguais, o 

judicial comity é marcado pela “vontade” de, quando necessário, se 
entrar em conflito com outros tribunais.  

 
Por exemplo, nos casos em que um tribunal tem de julgar processos que 
estão a ser julgados por tribunais estrangeiros, os dois processos devem ir 
em frente, ou apenas deve ser permitido o julgamento num tribunal? 
 
Este tipo de problemas leva os juizes a tomar consciência e a reconhecer as 
suas obrigações perante uma comunidade de litigantes além fronteiras. 
Ultimamente, tem havido uma mudança de orientações no sentido de se 
reconhecer de entre os vários tribunais do mundo, o foro mais adequado 
para resolver determinado conflito. O queixoso deve eleger, caso a caso, o 

                                                
2 SLAUGHTER, Anne Marie - A global community of courts. In Harvard International Law Review. N.º 44. 
(2003).  p.191-219. 
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tribunal naturalmente competente para resolver as suas disputas (natural 

forum approach).  
 
A cooperação judiciária e a escolha do melhor tribunal para cada tipo de 
processo, assenta no reconhecimento geral de que é possível a resolução de 
determinado conflito por múltiplos tribunais. Dado que existem vários 
tribunais competentes para julgar, a escolha do tribunal deve ser baseada 
nos interesses das partes e na melhor realização da justiça. 
 

• Os juizes estão a avaliar a independência e qualidade dos seus 
pares estrangeiros: juizes a julgar juizes 

 
Por um lado, os litigantes movem-se livremente, atravessam fronteiras 
levando consigo as suas disputas e escolhem livremente os tribunais.  Por 
outro lado, o respeito pelos tribunais estrangeiros assenta cada vez mais na 
sua eficiência e justiça, e não em prerrogativas de soberania. Isto leva-nos 
à possibilidade de juizes julgarem juizes, ou seja, na escolha do melhor 
tribunal, os juizes procuram não apenas o critério do interesse das partes, 
mas também a reputação do foro, incluindo a dos juristas e dos próprios 
juizes. 
 

• Negociação judicial 
 
Actualmente, os juizes discutem e acordam entre si qual o tribunal nacional 
competente para julgar determinado processo. 
 
Nalguns casos, o diálogo entre tribunais transforma-se em verdadeiras 
negociações. Por exemplo, em casos de falência de empresas 
multinacionais, os juizes comunicam directamente entre eles de maneira a 
assegurar uma distribuição de factos cooperativa e eficiente. 
 
Existem verdadeiros tratados em matéria de insolvência conhecidos como 
“Cross-Border Insolvency Cooperation Protocols”, e até a nível da União 
Europeia foi sentida a necessidade de harmonizar esta matéria - 
Regulamento (CE) n.º 1346/2000 do Conselho, de 29 de Maio de 2000, 
relativo aos processos de insolvência.  
 
Desde o fim dos anos 90, os tribunais têm vindo a negociar protocolos deste 
tipo. O primeiro destes foi a falência da Maxwell Communications 
Corporation, uma sociedade holding inglesa com mais de 400 subsidiárias 
espalhadas pelo mundo. Para determinar quais as leis e procedimentos 
aplicáveis, os juizes dos tribunais do Reino Unido e dos EUA chegaram a um 
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acordo e assinaram um procedimento estabelecendo processos e atribuindo 
responsabilidades pela liquidação da empresa. 
 
Como se viu, esta cooperação judiciária tem surgido espontaneamente 
como consequência das necessidades dos tribunais, que perante este tipo 
de processos não têm nenhuma orientação da lei nacional ou internacional. 
 
Concluindo, os dois fenómenos tratados acima - a emergência de uma 
jurisprudência global e a existência de uma maior cooperação e  de novos 
conflitos entre os tribunais pelo mundo fora - representam apenas uma 
parte da comunidade global dos tribunais. Uma outra dimensão importante 
desta comunidade são as relações verticais entre os tribunais 
supranacionais e os tribunais nacionais, assim como as crescentes 
oportunidades que existem para os juizes de se conhecerem através de 
encontros informais ou institucionais. 
 
Neste novo mundo de relações judiciais internacionais, as diferenças 
tradicionais entre o direito nacional e internacional, e as respectivas 
diferenças entre instituições, não impedem os juizes de reconhecerem as 
semelhanças entre as suas funções. Uma comunidade necessita de normas 
e princípios comuns que sejam reconhecidos pelos seus membros – 
princípios partilhados que liguem os membros de uma comunidade. 
 
Existem assim algumas condições para a existência de uma comunidade 
global de tribunais: a comunidade deve ter uma ideia geral das suas 
relações tanto verticais, como horizontais; os membros dessa comunidade 
devem partilhar a ideia que a existência de conflitos entre eles é um sinal 
positivo e não devem temer por isso que as suas relações sofram algum 
tipo de ruptura; a comunidade deve abarcar o princípio do pluralismo e da 
diferença; e deve aceitar o valor de uma autoridade persuasiva, em vez de 
uma autoridade coerciva. 
 
Os juizes que tratam os diferendos comerciais internacionais começam 
lentamente a considerar-se como diferentes pontos num leque de 
possibilidades de julgar diferentes disputas, disputas essas que são o 
produto inevitável de uma economia globalizada. Os tribunais não se podem 
considerar como ilhas separadas e independentes com direito a ouvir todos 
os casos emergentes no seu sistema legal. 
 
A emergência de relações globais judiciais é uma consequência do 
pluralismo dos sistemas jurídicos e é gerada pela expressão de uma 
entidade comum. O diálogo é mais importante do que a uniformidade, o 
debate e a divergência são mais prezados que a simples aderência.  E assim 
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tem de ser, a autoridade jurídica global não existe, a não ser em áreas 
como as que são reguladas pelo direito internacional público e estão 
especialmente atribuídas ao Tribunal Internacional de Justiça, ou em áreas 
muito especializadas como é o caso do direito do mar. Esta comunidade de 
tribunais emergente, constituída por uma autoridade persuasiva, contactos 
pessoais e litigantes nómadas é um objectivo mais realista e desejável. 
 
Finalmente, podemos referir que apesar das comunidades poderem surgir 
gradualmente, muitas vezes também requerem uma construção consciente. 
Muitos juizes pelo mundo fora estão conscientes deste processo. A 
comunidade global dos tribunais é uma comunidade em construção e a sua 
evolução e crescimento dependem tanto do conflito entre os tribunais como 
da sua cooperação.  
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7. A Globalização, a Sociedade Civil Internacional e as 

Organizações Não Governamentais (ONG’s) 
 
 

Neste novo século, os actores internacionais não estaduais e o espaço 
político que ocupam, conhecido por “sociedade civil internacional” são cada 
vez mais importantes. Hoje em dia já é impossível discutir a globalização 
sem se referir a sociedade civil.  
 
A sociedade civil ultrapassa os limites do Estado soberano e assume-se 
como um contra poder. A sociedade civil, é cada vez mais uma maneira das 
pessoas expressarem opiniões e desejos colectivos independentemente do 
poder político estabelecido, apresentando uma alternativa à ordem 
estabelecida e tornando-se assim um meio possível para combater os 
excessos da globalização. Para muitos, num tempo em que o conceito 
clássico de Estado soberano está em crise, a sociedade civil poderá ser um 
dos meios da nossa sociedade evoluir para uma sociedade mais justa. 
 
Perante esta formulação, a sociedade civil em geral, e as ONG’s e outros 
movimentos sociais em particular, são os principais actores na construção 
de uma nova autoridade a nível global.  
 
A internacionalização das ONG’s, aliada às novas tecnologias que oferecem 
os meios de comunicação, ao juntar indivíduos com interesses políticos e 
culturais diferentes na defesa de certos interesses globais, faz com que seja 
possível desafiar as políticas governamentais de uma perspectiva externa 
ao Estado. As actividades deste tipo de organizações têm assumido um 
papel cada vez mais importante como forma de resistir aos malefícios da 
globalização. Em geral estas organizações utilizam os meios de 
comunicação para atingir os seus fins, dispondo de muita visibilidade. 
 
Os actores tradicionais estão a começar a reconhecer a importância deste 
tipo de organizações, e um dos desafios para o futuro será o de garantir um 
relacionamento pacífico e frutuoso entre estas organizações e os outros 
actores internacionais. 
 
As ONG’s existem desde finais do século XVIII, e não têm uma definição 
jurídica exacta. São entidades privadas independentes do poder político. 
ONG significa que se tratam de organizações reconhecidas por uma 
organização internacional, ou que têm um estatuto consultivo. O artigo 71º 
da Carta das Nações Unidas dispõe o seguinte: 
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Artigo 71º - Carta das Nações Unidas 

O Conselho Económico e Social pode tomar todas as disposições úteis com vista a 

consultar as organizações não governamentais que se ocupem de questões no 

âmbito das suas competência. Tais entendimentos poderão ser feitos com 

organizações internacionais e, quando for o caso, com organizações nacionais, depois 

de efectuadas consultas com o membro das Nações Unidas interessado no caso. 

 

Quando falamos de ONG’s podem ser referidas inúmeras organizações tais 
como redes associativas multinacionais especializadas em actividades 
humanitárias (como a Cruz Vermelha, Médicos do Mundo, Acção contra a 
fome), na defesa de direitos humanos (Amnistia Internacional), ou na 
protecção do ambiente (Greenpeace). Estas organizações podem ter 
milhões de membros, são geridas como verdadeiras multinacionais com os 
seus fundos e assalariados, agem no terreno e são grupos de pressão. 

 
As ONG’s também podem ser movimentos de dimensão variável que 
lutam contra determinados aspectos ou efeitos da globalização 
liberal. Estes movimentos tornam-se visíveis em manifestações de rua, 
como aconteceu em Seattle, Génova, Barcelona. Como exemplo de 
organizações deste tipo,  a associação ATTAC (Associação para a Taxação 
das Transacções Financeiras para Ajuda dos Cidadãos) nasceu em França 
em 1998 e agora existe em pelo menos 50 países. Estes dois tipos de 
organizações não são estanques. 

 
O crescimento destas organizações tem a sua origem no enfraquecimento 
dos poderes políticos nacionais, que favorecem a desregulamentação, e 
existe em paralelo com a privatização da acção pública e 
desresponsabilização do poder político. Não obstante, as organizações 
internacionais e os governos também sabem utilizar as ONG’s, tanto através 
do seu financiamento, como através de parcerias. 
 
As ONG’s são hoje capazes de estabelecer agendas e alterar as política 
internacional em certas matérias, mas também são vítimas do seu próprio 
sucesso, na medida em que estão hoje sujeitas a um escrutínio e um 
controlo muito mais apertado. Muitas ONG’s não funcionam segundo os 
princípios básicos da democracia representativa, e muitas vezes existem 
discrepâncias entre os direitos que estas exigem – ser ouvidas e influenciar 
a política – e a aceitação de certas obrigações – como por exemplo, a 
representação fiel dos seus membros. 
 
Apesar de serem estes movimentos e associações que permitem que os 
cidadãos possam defender activamente as causas em que acreditam, se as 
ONG’s e outros actores não estaduais se querem tornar actores legítimos na 
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era da globalização, também terão de aceitar a necessidade de sistemas 
claros e transparentes de gestão. 
 

Fig.1 - As ramificações das três maiores ONG’s 
 

 

            

 

                        

 

Fonte: RAMONET, Ignacio - Atlas da Globalização Le Monde Diplomatique. Lisboa: Le Monde 

Diplomatique SA., 2003. 
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PARTE  II  

 
OS DIREITOS HUMANOS E A GLOBALIZAÇÃO 

 
 

1. Os Direitos Humanos na História 
 

 
As origens dos direitos do homem perdem-se na história, desde sempre o 
Homem luta contra os excessos do poder político e a favor da liberdade e da 
justiça. De acordo com o Prof. Dr. Jorge Miranda3, os direitos fundamentais 
existem quando se distinguem e se contrapõem o Estado, a pessoa, a 
autoridade e a liberdade. Os fins e a organização do Estado, o exercício e a 
limitação do poder, são consequência do modo de encarar a pessoa 
humana, a sua liberdade, as suas necessidades e as suas aspirações 
individuais, institucionais ou colectivas. Isto é patente ao analisarmos a 
evolução dos direitos humanos.  
 
Apesar do conceito moderno dos direitos humanos apenas ter surgido com o 
liberalismo, já existia há muito, embora de forma incipiente, um conjunto 
de direitos da pessoa face ao poder político. Até aos séculos XV e XVI, havia 
uma concepção diferente do Homem e da sua posição face ao Estado e ao 
poder político, essa concepção reflectiu-se naturalmente nos direitos 
humanos, que tinham então um sentido e justificação diferentes. 
 
Na Grécia antiga, quando se questiona o poder invoca-se a existência de 
leis superiores que atribuem ao Homem um direito de desobediência 
natural. Mais tarde, no Império Romano já se distingue entre poder público 
e poder privado (direito público e direito privado), sobressai a prevalência 
da família sobre a personalidade individual, e começa a formar-se o ius 

gentium, como conjunto de normas reguladoras de relações com 
estrangeiros, havendo assim a atribuição de direitos aos cidadãos romanos 
em oposição aos estrangeiros. 
 
Com o aparecimento do cristianismo, o Homem passa a ter uma dignidade 
própria, o Homem é criado à semelhança de Deus, “Não há judeu nem 
grego, não há escravo nem homem livre; todos vós sois um só em cristo” 4 

                                                
3 MIRANDA, Jorge - Manual de Direito Constitucional, Tomo IV – Direitos Fundamentais. 2ª edição. 
Coimbra: Coimbra Editora, Limitada, 1993. p.12. 
 
4 São Paulo na sua Epístola aos Gálatas, cap.3, versículos 27-28. 
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e por isso todos os Homens passam a ter uma liberdade irrenunciável que 
não pode ser destruída por  nenhuma sujeição política ou social, “Dai a 
César o que é de César e a Deus o que é de Deus”5. Aqui a liberdade é 
essencialmente a liberdade interior e espiritual, e não a liberdade política.  
 
Na Idade Média, e como consequência do reconhecimento da dignidade 
humana pelo cristianismo, surge a doutrina da lei injusta e do direito de 
resistência. Nesta época, o Estado não tinha o mesmo significado que tem 
hoje e, por isso mesmo, os direitos da pessoa não poderiam ser 
considerados como direitos face ao Estado. Nesta sociedade tipo 
estamental, os direitos das pessoas existiam enquanto direitos pertencentes 
aos membros de um grupo. Mesmo assim, em Inglaterra dá-se a conquista 
de direitos e garantias básicas de liberdade e segurança pessoal – Magna 
Carta (1215), e aparecem algumas garantias de propriedade e mesmo de 
participação política. 
 
Quando o Estado Medieval é substituído pelo Estado Absoluto, passou a 
afirmar-se o princípio da soberania e deixaram de se aceitar as ordens e as 
classes. Perante o poder absoluto todos os homens são iguais e o monarca 
está acima dos súbditos, é assim que nasce a ideia da universalidade dos 
direitos. Afinal, foi o Estado absoluto que originou situações de igualdade, e 
que, juntamente com os seus exageros e arbitrariedades, criou as condições 
de luta pela liberdade. 
 
A juntar ao declínio das monarquias absolutistas, a quebra da unidade 
religiosa com a Reforma e Contra-Reforma, mostrou que era possível a cada 
um professar com liberdade e sem constrangimentos a sua própria fé. 
 
Ideologicamente, os factores mais importantes que levaram à formação do 
conceito moderno dos direitos e liberdades fundamentais, que emergiu do 
fim do absolutismo, foram a tradição inglesa de limitação do poder (desde a 
Magna Carta até ao Act of Setlement) e a concepção jusracionalista 
subjacente à Revolução Francesa e Americana (todos os homens são por 
natureza livres e têm certos direitos inatos). 
 
Com o fim do Estado absoluto e o início do Estado liberal surgem os 
primeiros direitos humanos, tais como os conhecemos hoje. A primeira 
concepção de direitos humanos corresponde aos direitos civis e políticos. 
Estes são essencialmente direitos do Homem face ao Estado, o Estado deve 
respeitar a vida e a integridade física dos indivíduos, não os prendendo 
arbitrariamente, não os privando de processo equitativo, não se imiscuindo 

                                                
5 Evangelho segundo S. Mateus, XXII, 21. 
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na vida privada, não impedindo a associação e reunião das pessoas, e 
permitindo a participação das pessoas na vida pública. 
 
As duas grandes guerras, juntamente com a grave crise financeira e 
económica de 1929, vieram mostrar que os princípios liberais do laissez 

faire, laissez passer, não eram suficientes e que era necessária uma maior 
intervenção do Estado para garantir o desenvolvimento da sociedade e da 
pessoa humana. O Homem não se realiza apenas nas liberdades e garantias 
políticas, mas exige que sejam tidos em conta outros aspectos da sua 
existência. Aparecem assim, contrapostos aos direitos de liberdade - os 
direitos económicos, sociais e culturais (garantia de dignidade no 
trabalho, garantia de segurança na necessidade, acesso à educação e á 
justiça).  
 
Estes direitos, ditos de segunda geração e de inspiração socialista, ao 
contrário dos direitos de liberdade que defendiam a não intervenção do 
Estado, apelam a uma intervenção mais forte do Estado. O indivíduo passa 
a ter o direito de exigir certas prestações, ou pelo menos que alguns 
esforços sejam consentidos pela colectividade com vista a melhorar a sua 
existência, quer seja o direito ao trabalho, à segurança social ou à 
educação. 
 
Desde os anos 80, e já como consequência da globalização têm surgido 
outro tipo de direitos – os direitos de terceira geração. Estes direitos 
serão desenvolvidos no próximo número deste trabalho. 
 
Relativamente à protecção dos Direitos Humanos, esta também já vem de 
longe, e o sistema mais ou menos desenvolvido de protecção destes direitos 
é consequência de uma evolução histórica que, como vimos atrás, tem 
atravessado séculos. Juridicamente, a Magna Carta (1215) foi um dos 
primeiros esforços para traduzir em texto os direitos do homem. Esta já 
continha algumas disposições que vieram mais tarde a influenciar a Petition 
of Rights (1628) e o Habeas Corpus Act (1679). Mais tarde, o Bill of Rights 
britânico (1688) estabelece que o poder do monarca vem do povo, e 
proclama certos direitos fundamentais, como a interdição de castigos ilegais 
e cruéis.  
 
Quase um século mais tarde, em 1776, a Declaração Americana de 
Independência afirma que todos os homens nascem iguais e que são 
dotados pelo Criador de certos direitos irrenunciáveis. Do outro lado do 
Atlântico, em 1789, consequência da Revolução Francesa, surge a 
Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, que consiste 
numa formulação clássica dos direitos invioláveis do indivíduo.  
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Estes foram os primeiros textos jurídicos de direitos humanos que, apesar 
de terem tido a virtude de trazer os direitos humanos do domínio da 
filosofia para o direito, ainda estavam muito longe de serem postos em 
prática. Na realidade, apesar do liberalismo defender que todos os direitos 
são ou devem ser direitos de todos, alguns direitos, como o sufrágio, são 
negados às mulheres e aos cidadãos sem poder económico, e outros 
direitos, como o direito de associação e de associação sindical só são 
obtidos com muitas dificuldades. 
 
No século XX, depois da 1ª guerra mundial continuou a existir uma 
preocupação com os direitos do homem, a Sociedade das Nações já 
preconizava a ideia da protecção internacional destes direitos. Infelizmente, 
só com os excessos cometidos na 2ª guerra mundial, e com as atrocidades 
perpetradas pelos regimes ditatoriais, é que os direitos humanos obtiveram 
uma verdadeira atenção, e que se reconheceu a sua importância na 
manutenção da paz e segurança internacional. Este acontecimentos levaram 
a que fosse aprovada em 1948, a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem das Nações Unidas que veio a marcar o início de uma nova época 
de defesa dos direitos humanos. 
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2. O Impacto da Globalização nos Direitos Humanos  
 

  
Como consequência da globalização, as relações entre os Estados são mais 
intensas, e por conseguinte o direito internacional conhece um 
desenvolvimento importante. O direito internacional tende a alargar-se e no 
domínio das relações internacionais os Estados agem em conjunto em 
situações que antes eram consideradas como competência exclusiva interna 
– como é o caso dos direitos humanos – e passam a procurar juntos 
respostas para os problemas, sendo que a solução a estes problemas, que 
aparecem em resultado da globalização, está fora das possibilidades de 
cada Estado agindo isoladamente (protecção do ambiente, criminalidade 
transnacional, luta contra a pobreza, etc.). 

 
Com efeito, um dos resultados da globalização foi a criação de uma 
regulamentação internacional e o desenvolvimento dinâmico dos direitos 
humanos. A regulamentação internacional dos direitos humanos 
transformou estes direitos fundamentais, assegurados anteriormente pelas 
Constituições nacionais, em verdadeiras obrigações internacionais. 

 
Como foi referido no número anterior, a noção de direitos humanos também 
sofreu uma evolução. Hoje, os direitos humanos incluem todos os direitos 
que pertencem ao Homem. Do ponto de vista do conteúdo, incluem as 
liberdades e o direito de não ingerência dos Estados, assim como os direitos 
que exigem um comportamento activo da parte dos Estados. Fora das 
relações entre os Estados e os indivíduos, a exigência da garantia dos 
direitos humanos também se estende às relações entre os indivíduos. 

 
Existe ainda um grupo de direitos humanos que se tornou internacional 
como consequência da globalização - os direitos ditos de terceira 
geração. Estes direitos surgiram recentemente, aumentam de dia para dia, 
e são considerados como uma resposta à globalização.  

 
Os direitos de terceira geração, como o direito à paz ou ao ambiente, ainda 
se encontram numa fase embrionária e estão interrelacionados com as 
soluções dos problemas mundiais. Estes direitos não são passíveis de 
realização no quadro interno dos Estados, e também não se podem 
reconduzir, nem formular como direitos subjectivos face ao Estado. 

 
Alguns autores escrevem já sobre os direitos de quarta geração, Silvius 
Marcus Hellmonds ao estudar a relação entre a dignidade humana e a 
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hierarquia de valores coloca a seguinte questão: “como assegurar o respeito 
da dignidade humana dentro do desenvolvimento muitas vezes anárquico 
da nossa época? Como realizar uma verdadeira universalidade no respeito 
aos direitos fundamentais?”6. 

 
De qualquer maneira, a relação entre a globalização e os direitos humanos 
não é feita em sentido único (internacionalização com o desenvolvimento de 
certos direitos), os direitos humanos também exercem uma influência na 
globalização graças à sua universalização e à globalização da sociedade civil 
encorajada pelos direitos humanos. 
 

 
2.1 A Universalidade dos Direitos Humanos 
 

A ideia da universalidade dos direitos humanos tem a sua origem no 
iluminismo, como foi já dito, o Estado absoluto remeteu os homens à 
condição de súbditos em posição de igualdade perante o rei. Depois da 2ª 
guerra mundial, esta ideia foi abraçada pela ONU na Declaração Universal 
dos Direitos do Homem (DUDH). Esta Declaração permite a qualquer pessoa 
invocar os seus direitos contra qualquer Estado e reclamar para si as 
condições humanas inerentes, onde quer que esteja, independentemente da 
situação concreta. 
 
A universalidade dos direitos humanos não é um conceito pacífico. A 
universalidade significa que estes direitos pertencem a todos os Homens, 
sem consideração de raça, sexo, cor, religião ou outras considerações 
morais ou financeiras. Mas, embora o estabelecimento de normas de 
direitos humanos seja verdadeiramente universal, isso já não corresponde à 
verdade no que diz respeito à realização e ao respeito dos direitos 
humanos. 
 
 

2.1.1 Universalismo e relativismo cultural 
 

Universalidade não significa uniformidade, e pode comportar diversas 
cambiantes. Há quem defenda que os direitos humanos não são 
verdadeiramente universais, mas sim o reflexo da civilização ocidental, 
servindo apenas para impor aos países em desenvolvimento os valores 
culturais e a concepção sócio-política ocidental. Esta tensão entre o 

                                                
6 KONDOROSI F. - La situation des droits de l’Homme à L’époque de la mondialization. Avancées et 
confins actuels des droits de l ‘Homme aux niveaux international, européen et national. In Mélanges 

offerts à Silvio Marcus Helmons. Bruxelas: Bruylant, 2003. p.143. 
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universalismo e o relativismo cultural reflecte a presença nas relações 
internacionais de processos de fragmentação, ao lado da globalização.  
 
A globalização dos problemas políticos e económicos não determina só por 
si, a unidade e similitude cultural. Talvez se possa esperar uma globalização 
dos direitos humanos no sentido da sua uniformidade e igualdade para 
todos os Homens,  uma “civilização do universal” como já escreveu o Prof. 
Jorge Miranda7, mas na actualidade ainda parece muito difícil uniformizar as 
diferentes valorações e sensibilidades (religiosas ou não), que existem nos 
diversos povos a respeito dos direitos e deveres do homem e do Estado. 
 
Apesar da universalidade dos direitos humanos e liberdades políticas, o 
respeito pelos direitos humanos entra na competência própria dos países e 
é conforme à ordem de valores internos desses países.  
 
Os principais representantes do relativismo cultural são os países asiáticos  
e islâmicos. Para os países islâmicos, não é possível separar o temporal do 
espiritual, os direitos do homem estão ligados à lei de Deus e o poder 
islâmico é tanto um poder político como religioso. O Islão proclama a 
dignidade inerente a todos os homens e a unidade entre eles, reforçada 
pela relação com Deus; acredita na dimensão social da vida humana; 
demonstra uma particular sensibilidade perante o direito à honra; 
reconhece o direito de desobediência à lei injusta e o direito à igualdade 
económica. No entanto, não confere os mesmos direitos aos homens e às 
mulheres, aos muçulmanos e não muçulmanos, nem admite liberdade fora 
do contexto da comunidade religiosa e política. Como é óbvio, a concepção 
islâmica relativa aos direitos humanos é substancialmente diferente da 
concepção ocidental, considerada individualista e profana.  
 
A concepção dos direitos humanos também é diferente nos países asiáticos, 
na Índia, e na chamada África Negra. Estas civilizações, apesar de todas as 
diferenças que existem entre elas, têm em comum uma vivência 
comunitária muito forte e atribuem muito pouca importância ao indivíduo 
considerado em si mesmo. Existe uma maior necessidade de segurança 
física e espiritual, uma maior identificação colectiva, e a prevalência dos 
deveres sobre os direitos. Apesar da importância do respeito pela pessoa 
humana, a corresponsabilização dos diferentes membros do grupo uns pelos 
outros, a ajuda mútua e a preservação da liberdade familiar, não se pode 
afirmar que nestes países exista uma noção jurídico-política de direitos do 
homem como a dos países ocidentais. 

                                                
7 MIRANDA, Jorge - Manual de Direito Constitucional, Tomo IV – Direitos Fundamentais. 2ª edição. 
Coimbra: Coimbra Editora, Limitada, 1993. p.30. 
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Nestes países, a seguir à independência, a adopção dos modelos jurídico-
políticos europeus, a necessidade de criar ou manter um mercado 
económico exequível, a exigência de quebrar laços tribais, e ainda todos os 
factores que levaram à emergência do Estado moderno na Ásia e na África, 
fez com que se colocasse a problemática dos direitos fundamentais no 
sentido ocidental do termo. A todos os factores já enunciados junta-se 
ainda o facto de que face aos novos poderes públicos fortemente 
centralizados e concentrados deixam de ser suficientes os laços que 
existiam antes nas comunidades tribais.   
 
Do ponto de vista institucional e das competências, uma outra consequência 
da universalidade dos direitos do homem, é a universalidade e o 
regionalismo na regulamentação internacional destes direitos. Apesar dos 
direitos humanos serem regulamentados a nível universal, e de existirem 
mecanismos de controle universais (DUDH), continuam a existir sistemas 
regionais de protecção dos direitos humanos. Estes sistemas regionais não 
põem em causa a universalidade destes direitos e explicam-se tão somente 
por razões de eficácia e maior homogeneidade regional, social e cultural. 
 
Os direitos humanos, defendidos pelas diferentes convenções regionais, não 
acusam diferenças filosóficas fundamentais ou diferentes ordens de valores 
e reflectem apenas pequenas particularidades regionais. As verdadeiras 
diferenças aparecem principalmente a nível do controlo e aplicação prática 
dos direitos - por exemplo, no sistema europeu o carácter judiciário é muito 
mais acentuado que nos outros. 
 
Além dos sistemas regionais, os mecanismos de protecção mundial que 
existem no quadro das Nações Unidas têm um papel muito importante, não 
apenas porque oferecem protecção em casos em que as convenções 
regionais não oferecem, mas também por reforçarem e completarem os 
sistemas regionais. O sistema universal apresenta ainda uma enorme 
vantagem - pessoas representando diferentes culturas podem considerar de 
uma maneira mais objectiva e mais crítica, as práticas regionais enraizadas.  
 
A universalidade dos direitos humanos é compatível com a diversidade das 
sociedades e culturas, pois universalidade não significa uniformidade. Os 
direitos humanos fixam apenas condições mínimas de bem-estar do 
indivíduo e da comunidade. 
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2.1.2 A interdependência dos Direitos Humanos 

 
 
A globalização é feita de relações de interdependência, e neste contexto, é 
necessário mencionar, não apenas o princípio de interdependência dos 
direitos humanos, segundo o qual os diversos direitos humanos e as suas 
diferentes gerações se ligam de uma maneira estreita, mas também o facto 
de que o gozo de alguns direitos não é possível sem o respeito dos 
restantes. 
 
Os direitos humanos não podem ser plenamente assegurados em nenhum 
ponto do globo quando sofrem violações brutais noutro ponto qualquer. 
Para se pôr em causa o direito à paz é suficiente pensar nas tensões 
provocadas pelos refugiados que exportam para os países de destino as 
violações de direitos humanos cometidas nos seus próprios Estados de 
origem. Estes refugiados causam tensões sociais nos países de acolhimento 
pela pressão exercida nas redes de prestações sociais, pelas condições 
desumanas nos campos de refugiados, etc. 
 
Estas relações estreitas também se manifestam ao nível da cultura jurídica. 
A concepção ocidental dos direitos humanos baseia-se fortemente no 
individualismo, e por conseguinte sublinha tradicionalmente mais os direitos 
que as obrigações. Já nas sociedades não ocidentais, as obrigações 
revestem um papel mais importante que os direitos individuais. Como 
consequência do diálogo entre as culturas, o complexo inovador de direitos 
consagrados na concepção ocidental pode ter um maior desenvolvimento na 
concepção não ocidental, assim como a concepção ocidental dos direitos 
humanos pode incluir as obrigações da comunidade. Esta interdependência 
já teve frutos na aceitação pela cultura ocidental de novos direitos, como 
p.e. os direitos das gerações futuras a terem um ambiente são. Assim como 
a ideia das obrigações face à comunidade se reforçou com o 
reconhecimento dos direitos económicos e sociais que se baseiam numa 
ideia de solidariedade social. 
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2.2 Os Efeitos da Globalização Económica sobre os Direitos 

Humanos 
 

 
A globalização é considerada geralmente como efeito da liberalização dos 
factores económicos, das  forças de mercado e do comércio. Estes factores 
económicos exercem indubitavelmente uma influência sobre o exercício dos 
direitos humanos. 
 
No caso dos direitos económicos, sociais e culturais, esta ligação é mais ou 
menos directa pois a capacidade do Estado em fazer face às suas 
obrigações de agir neste domínio depende do desenvolvimento da 
economia. No entanto, esta ligação é feita num sentido único, a garantia 
dos direitos exige um certo nível de desenvolvimento económico, mas um 
nível económico mais alto não significa automaticamente uma maior eficácia 
dos direitos humanos. 
 
Em geral, a garantia dos direitos económicos e sociais impõe aos Estados 
uma importante carga financeira, no entanto também a garantia de certos 
direitos civis e políticos exige despesas importantes dos Estados (ex: 
manutenção das instâncias judiciárias). 
 
Pode-se assim concluir que, para melhor garantir os direitos humanos seria 
necessário existir uma retaguarda económica apropriada. Por esta razão, a 
liberalização e interdependência económica, se exercerem um efeito 
positivo no desenvolvimento económico, podem ter também um efeito 
positivo na protecção dos direitos humanos. 
 
O outro lado das relações entre os direitos humanos e a economia consiste 
no facto de que a aplicação dos direitos humanos também pode influenciar 
a economia. Por um lado, a limitação dos direitos humanos clássicos exerce 
a longo prazo uma influência desfavorável sobre os rendimentos 
económicos, como o provam os antigos Estados socialistas. Por outro lado, 
a estabilidade económica – sobre o plano da economia nacional e global – 
necessita de estabilidade política, e esta exige a garantia dos direitos civis e 
políticos. Do ponto de vista dos direitos democráticos, a garantia dos 
direitos do homem reforça a estabilidade política, o que determina em larga 
medida a disposição para investir dos actores da economia e pode assim 
contribuir ao crescimento económico. 
 
O crescimento económico leva ainda, a longo prazo, à diminuição da 
importância dos valores tradicionais e materiais, como o trabalho, o 
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rendimento, a família e o prestigio, e a um aumento dos valores modernos 
e pós-modernos, como a democracia, direitos do homem e protecção do 
ambiente. Esta mudança de valores não é necessariamente definitiva, a 
recessão económica pode provocar – mesmo nas sociedades ocidentais – 
uma maior apreciação dos valores tradicionais e a diminuição da valorização 
dos valores democráticos. 
 
Assim se vê uma ligação fortíssima entre os direitos humanos e o estado da 
economia. Os direitos humanos reflectem em cada altura da história os 
valores mais apreciados. A atenção dos Homens vira-se naturalmente para 
os direitos que lhe fazem falta. 
 
A globalização, apesar das vantagens que obviamente tem trazido, também 
exerceu em muitos domínios uma influência negativa sobre os direitos 
humanos. Apesar das desigualdades já existirem muito antes deste 
processo começar, estas têm-se agravado com a globalização. O fosso 
social e a pobreza aumentaram, e a desigualdade de oportunidades cresceu, 
não apenas entre o norte e o sul, mas também no mundo dito desenvolvido. 
 
A globalização não é apenas o resultado dos efeitos das forças de mercado, 
mas é também fortemente influenciada pelos processos políticos. O 
enquadramento dos mercados é determinado pelas leis, e as regras do jogo 
são regidas por relações de forças, não apenas por negociações entre 
governos, mas também por negociações no quadro das relações 
multilaterais. A dimensão política da globalização também se reflecte no 
facto da ideia de uma administração mundial aparecer cada vez mais. 
 
As instituições actuais da administração mundial fizeram já prova da sua 
sensibilidade quanto aos problemas mundiais. A maior parte das instituições 
das Nações Unidas já estudaram os diferentes aspectos do desenvolvimento 
e da globalização (ex. Programa das NU para o desenvolvimento – PNUD). 
 
Entre os órgãos ligados aos direitos humanos, aqueles criados no âmbito 
das Nações Unidas – o Conselho Económico e Social, a Comissão dos 
Direitos Humanos e as subcomissões – põem na ordem do dia a discussão 
dos diferentes aspectos da globalização. A Comissão dos Direitos Humanos 
tem estudado o efeito da prática da política económica internacional sobre a 
atitude dos Estados relativamente à protecção dos direitos sociais. 
 
As organizações internacionais e financeiras são criticadas pela maior parte 
dos movimentos de direitos humanos. Como já foi dito, o Banco Mundial e o 
FMI têm recebido inúmeras críticas por prescreverem aos Estados 
endividados programas de medidas restritivas do orçamento.  
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Da mesma maneira, a OMC tem sido criticada por a liberalização do 
comércio ter baixado os níveis de protecção social. Como resultado, os 
países mais desenvolvidos e os movimentos sindicais insistem numa 
cláusula, dita social, nos acordos comerciais. Os Estados em 
desenvolvimento chamam isto de proteccionismo dissimulado, pois vai 
encarecer as suas exportações e colocá-los em desvantagem.  
 
Não obstante, sob pena de surgirem problemas sociais, descontentamento 
dos trabalhadores, e de serem boicotadas pelos consumidores, muitas 
multinacionais começam a prestar mais atenção aos aspectos sociais das 
suas empresas e já estabelecem, juntamente com as suas políticas 
comerciais, directivas de direitos humanos.  
 
No entanto, apesar da boa vontade de muitas multinacionais, estas 
iniciativas podem entrar em conflito com as exigências da OMC, em especial 
no que diz respeito à liquidação de obstáculos técnicos ao comércio e 
condições dos mercados, podendo mesmo chegar a provocar sanções.  
Assiste-se ao esforço de reconhecer normas de direitos humanos superiores 
às obrigações contratuais, mas é também necessário interpretar os acordos 
de comércio livre à luz das exigências dos direitos humanos. 
 
Estas organizações internacionais económicas e financeiras (FMI, BM, OMC) 
também têm sido censuradas por terem muitas vezes atropelado os 
princípios dos direitos do homem. Dentro destas organizações, os Estados 
mais desenvolvidos têm uma posição manifestamente dominante nos 
processos de tomada de decisão, ao contrário dos países em 
desenvolvimento que têm uma posição de negociação marginal. 
 
Apesar dos Estados, das organizações internacionais, e das sociedades 
multinacionais serem os principais beneficiários das vantagens económicas 
da globalização, a sua participação na redução dos efeitos indesejáveis da 
globalização é muito difícil de assegurar. Em especial, no que diz respeito às 
empresas multinacionais, pois muitas vezes a sua força económica é muito 
superior àquela de um pequeno país, e mesmo os Estados mais poderosos 
dificilmente exercem a sua jurisdição sobre estas sociedades. 
 
Com o objectivo de impor limites apropriados a estas empresas, 
especialmente em matéria de direitos humanos, a 26 de Julho de 2000, o 
Secretário Geral das Nações Unidas lançou um programa chamado “Global 
Compact”, que assegura um quadro de cooperação reforçada entre o mundo 
internacional dos negócios e as Nações Unidas, e faz as empresas participar 
directamente na realização das normas consagradas nos diversos actos de 
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direitos humanos das Nações Unidas. Hoje, centenas de empresas de todo o 
mundo, assim como organizações da sociedade civil estão envolvidas neste 
projecto.  
 
No âmbito deste programa - Global Compact 8- as empresas elaboram uma 
política comercial e um código de conduta que toma em consideração as 
exigências internacionais dos direitos humanos, e que garante condições de 
trabalho aos seus empregados em conformidade com os direitos humanos,  
exigindo o mesmo aos seus fornecedores. Estas empresas passam apenas a 
fazer investimentos em Estados que respeitam os direitos humanos.  
 
Muitas empresas aderem a este programa porque se apercebem que o 
apoio aos direitos humanos é uma forma importante de eficácia comercial. 
São encorajadas pela consciência crescente dos consumidores e pelos 
defensores de protecção dos direitos dos animais e do ambiente. Por outro 
lado, chegam à conclusão que se os trabalhadores forem tratados com 
dignidade são mais produtivos. 
 
Os Estados também aplicam cada vez mais sanções comerciais contra os 
Estados que violam gravemente os direitos humanos e estas sanções 
constituem, em regra, obstáculos às relações comerciais livres. Ora também 
é do interesse das empresas que estas sanções não limitem as suas 
actividades comerciais e muitas vezes as empresas podem contribuir a 
garantir o respeito dos direitos humanos, encorajando a situação dos 
direitos humanos nesses países. 
 
 

2.3 A Globalização da Sociedade Civil e os Direitos Humanos 
 
 
A sociedade civil e as organizações não governamentais têm um papel 
muito importante no encorajamento ao respeito dos direitos humanos, tanto 
a nível nacional como internacional, como já foi referido anteriormente, a 
sua actividade é igualmente importante na supressão dos efeitos nefastos 
da globalização dos direitos humanos. 
 
No final dos anos 80, a revolução da tecnologia de informação acelerou o 
processo de globalização, mas as instituições da administração da 
globalização não foram capazes de acompanhar este processo. Produziram-
se tensões que provocaram inúmeros protestos contra a globalização. Os 
                                                
8 Programa Global Compact das Nações Unidas [Consult. 1 Mar 2005]. Disponível em 
www.unglobalcompact.org/Portal/Default.asp. 
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direitos humanos forneceram a base moral destes protestos, mas foi a 
globalização que forneceu  a informação e os meios à sociedade civil para 
lutar contra a própria globalização. 
 
São os direitos humanos e o desenvolvimento da tecnologia que ofereceram 
os meios mais importantes para a globalização da sociedade civil. Ao 
mesmo tempo, a própria sociedade civil é uma peça da globalização neste 
processo tão complexo. Os processos políticos e económicos exercem uma 
influência de cima para baixo, enquanto que os movimentos para a 
protecção das mulheres e outros movimentos de defesa dos direitos 
humanos exercem um influência de baixo para cima. Esta globalização de 
baixo para cima também pode contribuir à democratização do processo de 
globalização. 
 
Para determinar os valores universais comuns, uma das funções da 
sociedade civil é a procura do diálogo entre as culturas, diálogos que 
encontram inúmeros obstáculos ao nível dos governos. O paradoxo do 
diálogo dos direitos do homem é que sem serem garantidos alguns direitos, 
não pode existir diálogo. 
 
Os pobres analfabetos e perseguidos, excluídos da vida pública não podem 
participar no diálogo sobre os seus direitos. A entre-ajuda internacional das 
organizações civis e a actividade das organizações não governamentais 
aumenta o seu campo de acção, a sua independência e a eficácia das suas 
acções contra a violação dos direitos do homem e para a realização desses 
objectivos e assim diminuir a possibilidade dos Estados poderem violar 
impunemente os direitos humanos. 
 
Os movimentos dos direitos do homem contribuem também ao processo da 
globalização ao defender e proclamar os direitos universais dos homens. Os 
partidários do relativismo cultural, que se opõem à ideia de universalidade, 
vêm aqui apenas a intenção de propagar a cultura ocidental o que provoca 
resistência aos dirigentes políticos das sociedades não ocidentais. 
 
Para pôr em prática os direitos do homem, as organizações não 
governamentais podem elevar a sua voz de maneira mais credível que os 
Estados ocidentais, pois estes são constantemente acusados de usar duas 
medidas. Justo é conforme à DUDH que considera que o respeito dos 
direitos do homem é o dever de todos e não apenas dos Estados. 
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3. A Protecção dos Direitos Humanos  
 

 
Nós vivemos numa época de mudanças dramáticas e de transição, num 
mundo que está a ser transformado por complexos sistemas financeiros e 
tecnologias de informação revolucionárias num gigante mercado. A 
globalização está a criar novos modos de interacção entre as pessoas e os 
Estados propondo novos desafios, e ao mesmo tempo acentuando a 
marginalização económica dos mais vulneráveis. Neste cenário complexo, 
os direitos humanos, que já eram a prioridade das Nações Unidas há 50 
anos, têm ganho proeminência universal como um conjunto de regras 
reconhecidas universalmente que informam todos os aspectos da nossa 
vida, as nossas relações como indivíduos, como membros de uma 
comunidade, e entre nações. 
 
Hoje é reconhecido pacificamente que o respeito pelos direitos humanos – 
direitos de escolha política, de associação, de expressão e opinião, de 
cultura, de liberdade, direito ao emprego e ao bem-estar, e colectivamente 
ao desenvolvimento – é indispensável para se atingirem as três mais 
importantes prioridades globais da humanidade: paz, desenvolvimento e 

democracia. 

 
 

3.1 Protecção dos Direitos Humanos no quadro internacional – 
as Nações Unidas 

 
 

Quando a globalização faz com que o Estado já não seja suficiente em si 
mesmo, quando a soberania já não tem o mesmo significado face à 
multiplicação de instâncias internacionais e regionais, torna-se necessário 
reavaliar o sistema de protecção dos direitos humanos. A interdependência 
dos direitos humanos reflecte-se também na sua protecção jurídica 
tornando-se assim necessário reforçar, e talvez mesmo substituir em parte, 
o sistema de protecção interna, por vários sistemas de protecção 
internacional dos direitos humanos. Tal é a nova perspectiva aberta pela 
Carta das Nações Unidas e pela DUDH, e manifestada em seguida por 
inúmeros documentos e instâncias a nível sectorial, geral e regional.  
 
No contexto internacional a importância das Nações Unidas é fundamental. 
Apesar da Organização Internacional do Trabalho e da UNESCO terem 
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responsabilidades importantes na defesa dos direitos humanos, ONU tem 
uma competência geral e indiscutível neste domínio. 
 
Desde a sua criação, as Nações Unidas têm sido o grande impulsionador da 
codificação dos direitos humanos, e têm procurado transformar estas regras 
éticas em normas jurídicas. O núcleo central da actividade normativa das 
Nações Unidas é a Carta Internacional dos Direitos Humanos, constituída 
pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, adoptada a 10 de 
Dezembro de 1948, pelos dois Pactos de 1966, um relativo aos direitos 
económicos, sociais e culturais, e outro relativo aos direitos civis e políticos, 
e pelo Protocolo facultativo anexo ao Pacto relativo aos direitos civis e 
políticos. 
 
A Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH) consagra direitos 
civis e políticos tradicionais, bem como direitos económicos e sociais, e 
constitui uma síntese entre a concepção liberal ocidental e a concepção 
socialista. No que diz respeito ao seu valor jurídico, a DUDH não é, apesar 
da sua importância histórica e política, diferente das outras resoluções 
declarativas de princípios das Nações Unidas. 
 
Dada a seu índole declarativa foi necessário complementar a Declaração 
com a adopção de textos com carácter obrigatório. A 16 de Dezembro de 
1966, a Assembleia Geral aprovou dois Pactos Internacionais, um relativo 
aos direitos económicos, sociais e culturais, e outro relativo aos direitos 
civis e políticos (Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e Pacto 
Internacional dos Direitos Económicos Sociais e Culturais). Estes pactos 
tiveram como principal objectivo conferir força vinculativa aos direitos 
humanos, e traduziram-se na concretização e mesmo ampliação dos direitos 
consagrados na DUDH. 
 
Além destes textos, as Nações Unidas têm adoptado inúmeras Convenções 
que protegem os Direitos humanos: 

- prevenção e repressão do crime de genocídio (1948) 
- abolição do tráfico de seres humanos e prostituição (1950) 
- abolição da escravatura (1953 e 1956) 
- eliminação do Apartheid (1973); 
- eliminação da discriminação racial (1966) ou fundada pelo sexo 

(1979); 
- (...) 

 
Actualmente, com um conjunto de actos normativos sobre os direitos 
humanos praticamente completo, as Nações Unidas têm concentrado 
esforços e recursos em implementar esse conjunto de normas. A ONU 
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procura, através de uma série de estratégias, assegurar a colaboração dos 
seus Estados Membros em promover efectivamente uma cultura 
verdadeiramente global de direitos humanos: 
 

 Grupos de trabalho e peritos que fazem pesquisa na área dos 
direitos humanos, estabelecendo modos de actuação, codificando o 
conteúdo dos direitos humanos, identificando obstáculos à sua 
implementação, e desenvolvendo meios para realizar estes direitos; 

 
 Um sistema de monitorização constituído por comissões e comités 

para prevenir a violação dos direitos humanos, fazem pressão para a 
ratificação dos tratados internacionais dos direitos humanos e 
prestam assistência aos governos para estes não violarem os 
referidos tratados; 

 
 Um crescente número de programas de formação e de cooperação 

técnica a nível da administração da justiça, implementado através de 
operações no campo ou a nível de gabinete. Dar assistência aos 
Estados e à sociedade civil na construção de redes nacionais que 
suportem e fortaleçam os direitos humanos e o estado de direito a 
nível local e regional. 

 
As Nações Unidas continuam a orientar os seus programas de direitos 
humanos no sentido de responderem mais eficazmente aos desafios que se 
põem hoje. No entanto, é reconhecido universalmente que a primeira 
responsabilidade na defesa dos direitos humanos compete aos Estados. Por 
esta razão, e para fortalecer a defesa dos direitos humanos a nível nacional, 
as Nações Unidas têm vindo a aumentar o trabalho em campo. Através do 
Alto Comissário para os Direitos Humanos, que é o ponto focal para o 
sistema mundial de defesa destes direitos, as Nações Unidas assistem os 
governos e outros parceiros nacionais ou internacionais na promoção e 
defesa dos direitos humanos. 
 
O fortalecimento das normas de direitos humanos e a maior 
responsabilização dos indivíduos e dos Estados são passos cruciais para a 
defesa dos direitos humanos. Todas estas tácticas complementares 
aumentam os esforças das Nações Unidas para criar uma cultura global 
de direitos humanos. 
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3.2 Protecção dos Direitos Humanos no quadro das 

Organizações Regionais 
 
 

3.2.1 O Conselho da Europa 
 
No âmbito do Conselho da Europa, cada um dos seus 24 Estados Membros 
reconheceram em 1991, os princípios dos direitos humanos constantes na 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem (04-11-1950) que contém um 
elenco dos direitos civis e políticos a defender, e os princípios da Carta 
Social Europeia (18-10-1961) que enumera um conjunto de direitos 
económicos e sociais.  
 
Mais abaixo irá ser referida com mais detalhe a CEDH, mas pode-se fazer 
desde já referência à obrigação de todos os Estados Parte da Convenção de 
garantir a defesa dos direitos humanos a todos os indivíduos. 
 
Artigo 1º da CEDH – Obrigação de respeitar os direitos do homem 

As Altas Partes Contratantes reconhecem a qualquer pessoa dependendo da sua 

jurisdição os direitos e liberdades definidos no título I da presente Convenção. 

 
Quanto à Carta Social Europeia, trata-se aqui de um importante 
complemento à CEDH, e contém essencialmente um conjunto de direitos 
económicos, sociais e culturais. Esta Carta não supõe um mecanismo 
jurisdicional de protecção, pelo que tem um alcance mais político do que 
jurídico, estabelecendo objectivos a cumprir por todos os Estados. 
 
 

3.2.2 A União Europeia 
 
Nas Comunidades Europeias, a ligação entre a construção da EU e os 
Direitos humanos só surgiu quando os tribunais nacionais foram 
confrontados com as consequências do efeito directo das normas de direito 
comunitário derivado, e em especial,  com o risco de contradição entre 
essas normas e a protecção dos direitos individuais pelas constituições 
nacionais. A reacção da UE foi desenvolver uma melhor protecção 
jurisdicional e um reforço de garantias nos processos de decisão 
comunitária. 
 
O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias acabou por consagrar na 
sua jurisprudência os princípios estabelecidos na Convenção Europeia para 
a Protecção dos Direitos do Homem (CEDH) do Conselho da Europa, 
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assinada em Roma em 4 de Novembro de 1950. Em algumas decisões, o 
Tribunal chega mesmo a invocar artigos da CEDH pois esta foi ratificada por 
todos os Estados-Membros da EU.  
 
O respeito pelos Direitos do Homem foi confirmado no Preâmbulo do Acto 
Único de 1986, sendo depois inscrito no artigo 6º do Tratado da União 
Europeia, o qual se baseia na CEDH e nas tradições constitucionais comuns 
aos Estados-Membros. 
 
Artigo 6º do TUE 

1. A União assenta nos princípios da liberdade, da democracia, do respeito pelos 

Direitos do Homem e pelas liberdades fundamentais, bem como do Estado de 

Direito, princípios que são comuns a todos os Estados-Membros. 

2. A União respeitará os direitos fundamentais tal como os garante a Convenção 

Europeia de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais, assinada em Roma em 4 de Novembro de 1950, e tal como 

resultam das tradições constitucionais comuns aos Estados-Membros, 

enquanto princípios gerais do direito comunitário. 

3. A União respeitará as identidades nacionais dos Estados-Membros. 

4. A União dotar-se-á dos meios necessários para atingir os seus objectivos e 

realizar com êxito as suas políticas. 

 
 
A garantia do respeito pelos direitos fundamentais foi reforçada pelo 
Tratado de Amsterdão. Este prevê, nomeadamente, que o Tribunal de 
Justiça é competente para assegurar o respeito pelos direitos fundamentais, 
tal como estão consagrados no artigo 6º, no que diz respeito à acção das 
instituições europeias. Paralelamente, as medidas a adoptar em caso de 
violação grave e persistente por um Estado-Membro dos princípios em que 
assenta a União passam a estar definidas com a inserção duma cláusula de 
suspensão. 
 
Esta cláusula de suspensão, prevista no artigo 7º do Tratado, dispõe que, 
em caso de violação grave e persistente por um Estado-Membro dos 
princípios em que se funda a União (liberdade, democracia, respeito pelos 
direitos do Homem e pelas liberdades fundamentais, Estado de direito), 
poderão ser suspensos alguns dos seus direitos (por exemplo, o direito de 
voto no Conselho). Em contrapartida, o Estado-Membro em causa 
continuará, no entanto, vinculado às obrigações que lhe incumbem. 
 
Artigo 7º do TUE 

1.   Sob proposta fundamentada de um terço dos Estados-Membros, do Parlamento 

Europeu ou da Comissão, o Conselho, deliberando por maioria qualificada de quatro 

quintos dos seus membros, e após parecer favorável do Parlamento Europeu, pode 

verificar a existência de um risco manifesto de violação grave de algum dos 

princípios enunciados no n.o 1 do artigo 6.o por parte de um Estado-Membro e 
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dirigir-lhe recomendações apropriadas. Antes de proceder a essa constatação, o 

Conselho deve ouvir o Estado-Membro em questão e pode, deliberando segundo o 

mesmo processo, pedir a personalidades independentes que lhe apresentem num 

prazo razoável um relatório sobre a situação nesse Estado-Membro. 

O Conselho verificará regularmente se continuam válidos os motivos que conduziram 

a essa constatação. 

 

 
Com o Tratado de Nice e na sequência do 50º aniversario da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, em Dezembro de 1998, o Conselho 
Europeu de Colónia, de 3 e 4 de Junho de 1999, decidiu iniciar a redacção 
de uma Carta dos Direitos Fundamentais no intuito de reunir os direitos 
fundamentais, em vigor na União, num único texto e de os dotar de uma 
maior relevância. Assim surgiu a Carta dos Direitos Fundamentais que 
reúne todos os direitos das pessoas - os direitos civis e políticos clássicos e 
os direitos sociais, e contém ainda direitos suplementares que não estão 
incluídos na Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem, 
nomeadamente os direitos sociais dos trabalhadores, a protecção de dados, 
a bioética e o direito a uma boa administração. 
 
Apesar da Convenção Europeia dos Direitos do Homem ser já hoje parte da 
legislação interna de todos os Estados-Membros, o projecto de Constituição 
Europeia, cujo processo está agora suspenso, contemplava expressamente 
a possibilidade da adesão da União Europeia à Convenção, assim como 
previa a integração da Carta dos Direitos Fundamentais na nova 
Constituição.  
 
 

3.2.3 A Organização de Estados Americanos 
 
A Organização de Estados Americanos assinou a Convenção Interamericana 
de São José da Costa Rica, a 22 de Novembro de 1964. Esta Convenção 
tem um sistema semelhante ao europeu, define os direitos protegidos e, 
como meio de protecção destes direitos, é criada a Comissão 
Interamericana dos Direitos do Homem e o Tribunal Interamericano dos 
Direitos do Homem. 
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3.2.4 A Organização da Unidade Africana 
 

A Organização da Unidade Africana adoptou, em Banjul, em 27 de Junho de 
1981, a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. Esta Carta 
entrou em vigor em 1986, e, embora seja inspirada nas precedentes, esta 
carta de direitos humanos apresenta algumas originalidades: garante em 
especial os direitos dos povos, consagra os deveres dos indivíduos para com 
a família, para com o Estado e a comunidade internacional.  
 
Esta Carta prevê ainda a criação de uma Comissão dos Direitos do Homem 
e dos Povos, mas não institui nenhum órgão judicial. Em 1998, a 
Organização da Unidade Africana adoptou um protocolo sobre a instituição 
de um Tribunal Africano de Direitos Humano, no entanto, desde a adopção 
do Protocolo, apenas 5 Estados africanos ratificaram o Protocolo. 
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PARTE III 

 
OS TRIBUNAIS INTERNACIONAIS 

 
 

1. Características e Evolução da Justiça Internacional 
 

Desde a 2ª Guerra Mundial ocorreram mais de 180 conflitos nacionais e 
regionais, mas todos estes conflitos não foram suficientes para educar a 
humanidade sobre os méritos da paz e estabilidade internacional. As razões 
são essencialmente económicas - a pobreza e a miséria são as principais 
causas dos problemas sociais, políticos e religiosos que surgem nos nossos 
dias. Dentro destas causas, a intolerância religiosa provoca a maior parte 
dos conflitos armados da actualidade, serve de justificação a violações de 
direitos humanos e origina movimentos de refugiados e intervenções 
humanitárias. 
 
A resolução pacífica dos conflitos é um dos princípios basilares do direito 
internacional. O direito internacional já há muito que procura desenvolver 
meios de resolução pacífica de conflitos, desde as Convenções de Haia 
(1899 e 1907) até à Carta das Nações Unidas9. O primeiro tribunal 
internacional da nossa era foi criado em Haia, em 1899, tratava-se do 
Tribunal Permanente de Arbitragem e era constituído por juizes escolhidos 
pelos países contratantes. Este Tribunal foi substituído em 1922 pelo 
Tribunal Permanente de Justiça Internacional, criado pela Sociedade das 
Nações, e posteriormente pelo Tribunal Internacional de Justiça, criado no 
âmbito das Nações Unidas.  
 
Hoje em dia procuram-se desenvolver mecanismos de prevenção de 
conflitos, e não apenas de resolução dos mesmos. Como mecanismos de 
prevenção e resolução de conflitos temos os meios não jurisdicionais, 
tais como a negociação, bons ofícios, mediação, inquérito e conciliação, e os 
meios jurisdicionais, ou quase jurisdicionais, tribunais judiciais e 
tribunais arbitrais, que têm vindo a ter um grande desenvolvimento. 
 

                                                
9 Art. 33º da Carta das Nações Unidas - As partes no conflito cujo prolongamento seja susceptível de 

ameaçar a manutenção da paz e segurança internacionais, devem procurar a sua resolução 
antes que tudo pela via da negociação, da investigação, da mediação, da conciliação, da 
arbitragem, da solução judicial, do recurso às organizações ou acordos regionais ou por 
outros meios pacíficos à sua escolha. 
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Como já se viu na Parte I deste trabalho, esta evolução é uma das 
consequências do desenvolvimento que o direito internacional tem vindo a 
sofrer nos últimos anos e um sinal da sua maturidade. Não deixa por isso 
de apresentar alguns riscos, como a excessiva judicialização das relações 
internacionais e a fragmentação do direito internacional, tornando-se cada 
vez mais difícil de gerir. 
 
Além do Tribunal Internacional de Justiça que é uma espécie de tribunal 
global para os litígios entre os Estados, têm surgido cada vez mais 
tribunais, de caracter regional ou universal, especializados em determinadas 
matérias. No entanto, apesar do aumento significativo dos litígios 
internacionais, o recurso aos tribunais internacionais ainda é raro. 
 
Os processos jurisdicionais e arbitrais internacionais possuem os mesmos 
elementos dos processos internos, nomeadamente conduzem a uma solução 
fundada sobre considerações jurídicas, obrigatória para ambas as partes, 
pronunciada por um órgão independente, na sequência de um processo 
contraditório e garantindo os direitos de defesa e igualdade das partes. No 
entanto, além destes elementos comuns a qualquer processo jurisdicional, a 
justiça internacional tem princípios e características próprias:  
 

 Os principais sujeitos são os Estados. Na ordem internacional, o 
direito dos indivíduos de recorrerem a um tribunal é atribuído apenas 
a título excepcional, o acesso à justiça internacional tem sido um 
privilégio dos Estados, e mesmo para as organizações internacionais 
este direito é muito reduzido; 

 
 A justiça internacional tem um carácter facultativo. Na ordem 

internacional o recurso a um processo jurisdicional ou arbitral está 
subordinado ao consentimento de todas as partes do litígio. Enquanto 
os Estados forem soberanos será difícil estabelecer uma justiça 
internacional obrigatória. Apesar de estar em progresso, a sua 
evolução continua a depender de compromissos assumidos 
voluntariamente pelos Estados. Há justiça internacional obrigatória, 
mas esta obrigatoriedade assenta sempre sobre um fundamento 
convencional. 

 
 Importância da justiça não institucionalizada, ou seja da 

resolução arbitral dos conflitos, exercida por um órgão ocasional 
constituído pelas partes, em detrimento da justiça institucionalizada, 
ou resolução jurisdicional stricto sensu, assegurada por órgãos pré-
constituídos e permanentes. Na ordem interna, a resolução jurídica 
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institucionalizada é largamente predominante, pelo contrário, na 
justiça internacional estas estão em pé de igualdade. 

 
 Distinção entre conflitos passíveis de jurisdição e conflitos não 

passíveis de jurisdição. Esta teoria de conflitos não passíveis de 
jurisdição surgiu com o objectivo dos Estados conservarem o seu livre 
arbítrio. 

 
 O recurso aos tribunais internacionais assenta no princípio de 

subsidariedade, ou seja na exaustão dos remédios locais antes de 
se recorrer aos tribunais internacionais.  

 
 Os estrangeiros têm o dever de se conformar com as leis dos Estados 

em que residem e conhecer os meios processuais que o direito local 
lhes oferece. Este princípio também assenta no respeito pela 
soberania dos Estados, que impõe a não intervenção externa no 
regular funcionamento dos seus tribunais. Os Estados devem ter a 
possibilidade de eles próprios clarificarem as situações e de se 
corrigirem através dos seus meios jurisdicionais. Esta regra também 
evita a sobrecarga dos tribunais internacionais com processos. 

 
 As decisões das jurisdições internacionais também não são, salvo 

raras excepções, objecto de controlo por qualquer entidade 
externa. Como não são sujeitas a recursos de revisão, têm o ónus 
agravado de gerar uma forte convicção de autoridade e legitimidade 
das suas decisões. As suas decisões têm de dar ainda mais 
importância à imparcialidade, ao apuramento exaustivo dos factos, às 
normas processuais, à correcta interpretação das normas, à 
qualidade das suas decisões, à fundamentação, à criação de 
jurisprudência, e à alocação eficiente de recursos humanos, materiais 
e temporais. 

 
Estas características traduzem a importância do consentimento concertado 
para definir a competência dos órgãos jurisdicionais ou arbitrais 
internacionais, assim como a admissibilidade das interpelações 
apresentadas de maneira unilateral. No entanto, também existem limites ao 
consensualismo – os órgãos arbitrais e jurisdicionais dispõem de 
competências próprias e as jurisdições stricto sensu beneficiam ainda de 
uma permanência que favorece o aparecimento de uma jurisprudência, o 
que contribui para atenuar o carácter único de cada conflito e reforçar a sua 
legitimidade.  
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Como foi já apontado, o desenvolvimento dos tribunais internacionais 
embora não seja um fenómeno recente, tem sofrido uma maior 
dinamização e amplitude em virtude da globalização. Nesta terceira parte, 
vão ser analisados com mais pormenor estes tribunais, nomeadamente, o 
Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, os tribunais penais internacionais, 
o Tribunal Internacional de Justiça e o Tribunal de Justiça das Comunidades 
Europeias. 
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2. A Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH) e 
o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) 

 
 

2.1 Introdução 
 
A Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH) surgiu no âmbito do 
Conselho da Europa, foi assinada em Roma a 4 de Novembro de 1950, e 
entrou em vigor em 1953. Portugal ratificou a CEDH em 9 de Novembro de 
1979, passando assim a estar vinculado pela Convenção, tanto na ordem 
jurídica interna como externa. 
 
O Conselho da Europa nasceu a seguir à 2ª grande guerra e teve como 
principais objectivos a promoção e defesa dos direitos humanos, apostando 
desde logo em dotar a Europa de uma carta comum de direitos e liberdades 
fundamentais.  
 
A Convenção estabeleceu um conjunto de direitos e liberdades 
fundamentais, mas o seu caracter inovador deriva da criação, pela primeira 
vez em direito internacional, de um verdadeiro mecanismo de controlo. O 
indivíduo passou a ter acesso, pela primeira vez na história, a um sistema 
internacional jurisdicionalizado de protecção dos Direitos do Homem, 
passando a ser pela primeira vez sujeito, e não apenas objecto, de direito 
internacional. 
 
Este sistema de protecção dos direitos humanos assentava num sistema 
tripartido: a Comissão Europeia dos Direitos do Homem, que filtrava as 
queixas dos cidadãos; o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), 
que examinava e declarava a existência de violações à Convenção; e o 
Comité de Ministros do Conselho da Europa, que controlava a execução 
pelos Estados das decisões do TEDH. Em 1998, foi eliminada a Comissão 
Europeia dos Direitos do Homem, transferindo-se as suas competências 
para o Tribunal. 
 
O TEDH nasceu em 1949, com o objectivo de promover, defender e garantir 
o respeito pelos direitos humanos, e assegurar em especial o cumprimento 
da CEDH. Actualmente, um indivíduo que se considere vítima de uma 
violação dos seus direitos e liberdades por parte de um Estado parte na 
Convenção, pode dirigir-se ao TEDH, e requerer uma decisão obrigatória 
que repare a sua situação. 
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O perfil das queixas que chegam ao TEDH estão ligadas na sua maioria ao 
artigo 6º da CEDH, nomeadamente à duração excessiva dos processos 
judiciais e a direitos ligados ao processo equitativo. Outras violações dizem 
também respeito à protecção da propriedade, direito à liberdade e 
segurança, respeito pela vida privada e familiar, liberdade de expressão e 
proibição de discriminação. Como vamos ver no próximo ponto, estas são 
também algumas das disposições que dão origem a um maior número de 
queixas no TEDH relacionadas com o TPI. 
 
 
Tab. 2 - Evolução do n.º de queixas e decisões do TEDH 

 
 

1994 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Queixas 
apresentadas 

 
10335 11236 12704 14166 18164 22617 30069 31228 34509 38810 

40943 
(prov) 

Queixas afectas 
a uma entidade 

jurisdicional 
 

2944 3481 4758 4750 5981 8400 10482 13845 28214 27189 32512 

Aceitação de 
admissibilidade 

 
582 807 624 703 762 731 1086 739 578 753 830 

Acórdãos do 
Tribunal 

 
50 56 72 106 105 177 695 889 844 703 718 

Fonte: elaborado pela própria autora 

 
 

2.2 A Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH) 
em Portugal 

 
Portugal assinou a CEDH e os Protocolos n.º 1, 3 e 5, em Estrasburgo, a 22 
de Novembro de 1976, e o Protocolo n.º 2, a 27 de Janeiro de 1977. O 
Protocolo n.º 4 só foi assinado a 27 de Abril de 1978. 
 
O Instrumento de ratificação foi depositado a 9 de Novembro de 1978, pelo 
que, segundo o seu artigo 66º, n.º 3, a partir dessa data, a Convenção 
passou a estar em vigor em Portugal. 
 
A Convenção vincula o Estado português na ordem jurídica interna e na 
ordem jurídica internacional. Na hierarquia das fontes de direito, a doutrina 
dominante posiciona a Convenção entre a Constituição da República (CRP) e 
as leis ordinárias. A nossa Constituição dispõe no seu artigo 8º, n.º 2 que as 

normas constantes de convenções internacionais regularmente ratificadas 

ou aprovadas vigoram na ordem jurídica interna após a sua publicação 

oficial e enquanto vincularem internacionalmente o Estado Português. A sua 
aplicação depende assim da conformidade com as disposições da CRP. 
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A nossa Constituição é das mais avançadas a nível de direitos fundamentais 
e por isso a Convenção não acrescenta muitos direitos aos já elencados na 
CRP. Mas existem algumas excepções: normas relativas aos trabalhos 
forçados (art. 4º CEDH “Proibição da escravatura e do trabalho forçado”), 
normas relativas ao processo civil e penal (art. 5º “Direito à liberdade e à 
segurança” e art.6º “Direito a um processo equitativo”). Os Protocolos da 
CEDH também enumeram alguns direitos não consagrados explicitamente 
na CRP, tais como o direito dos pais à educação dos filhos segundo as suas 
convicções religiosas e filosóficas, o direito de não ser privado de liberdade 
por não ter cumprido uma obrigação contratual, proibição de expulsões 
colectivas de estrangeiros. 
 
No entanto, estas excepções não são significativas. Portugal quando 
ratificou a Convenção passou a fazer parte de uma comunidade jurídica e 
cultural que comunga um património de defesa de direitos humanos. Além 
do mais, através de um esforço interpretativo, a Convenção tem vindo a 
cobrir realidades que seriam difíceis de prever ao tempo da sua redacção. 
 
A Convenção concede aos indivíduos o acesso directo a mecanismos 
internacionais de protecção dos direitos humanos, o que implica o 
reconhecimento do indivíduo como sujeito de direito internacional e titular 
dos direitos da CEDH. 
 
A CEDH também contem certos direitos que podem extravasar os direitos 
constitucionais. Surge então o problema, por um lado, face a uma norma da 
Convenção que colida com a CRP, o Estado português não pode ser 
obrigado a respeitá-la internamente, pois está antes de mais sujeito à CRP. 
Por outro lado, se ao agir no respeito da CRP violar uma norma da 
Convenção poderá vir a ser responsabilizado. 
 
Para superar estas dificuldades e evitar contradições, o direito internacional 
oferece a possibilidade de se recorrer a dois instrumentos: reservas e 
declarações interpretativas. 
 
As reservas permitem aos Estados entrar em negociações e assumir 
obrigações internacionais de acordo com os seus interesses nacionais, 
obviamente se para isso conseguir o assentimento dos outros Estados. Na 
prática, permite-se assim aos Estados ressalvar uma lei interna, seja ela 
constitucional ou não, não podendo este vir a ser posteriormente 
responsabilizado internacionalmente por não cumprir a Convenção. 
 
As declarações interpretativas estão previstas no artigo 2º, n.º1 da 
Convenção de Viena sobre o direito dos tratados que as define como uma 
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declaração unilateral, feita por um Estado quando assina, ratifica, aprova ou 
adere a um tratado, pela qual se visa excluir ou modificar o efeito jurídico 
de certas disposições no tratado, na sua aplicação a este Estado. Estas 
declarações podem limitar-se a clarificar a posição de um Estado ou ter o 
efeito de uma reserva. 
 
Portugal formulou oito reservas aos seguintes artigos da CEDH, reservas 
estas que têm sido gradualmente abandonadas: 
 

- art. 4º, n.º 3 b) – serviço cívico obrigatório; 
- art. 10º sobre liberdade de expressão e sobre a propriedade privada 

da televisão quando a nossa Constituição proibia as televisões 
privadas; 

- art.11º sobre a liberdade de reunião e associação, para proteger a 
proibição do lock out (art. 57º, n.º 4 CRP); 

- art.11º para ressalvar a proibição de organizações que perfilhem a 
ideologia fascista (art. 46º, n.º 4 CRP); 

- art. 1º do Protocolo n.º 1, para possibilitar certas expropriações de 
latifundiários, de grandes proprietários, empresários e accionistas, 
sem qualquer indemnização, como previa a primeira versão da CRP. 

- art. 2º do Protocolo n.º 1, para prevenir aspectos do ensino público 
em Portugal. 

 
O progressivo abandono destas reservas deve-se a uma melhor 
interpretação da Convenção e às alterações sucessivas da CRP. No entanto, 
ainda permanecem duas reservas: a primeira ao art. 5º da Convenção que 
ressalva a prisão disciplinar imposta aos militares em conformidade com o 
regime militar, e a segunda reserva relativa ao art. 7º que ressalva a 
aplicação retroactiva da lei penal incriminadora dos agentes e responsáveis 
da PIDE/DGS (art. 294º CRP). 
 
Portugal assinou todos os Protocolos elaborados após a sua adesão à 
Convenção, ratificou os Protocolos n.º 7, n.º 8, n.º 9, n.º 10 e n.º 11. O 
Protocolo n.º 7 já foi objecto do processo interno de ratificação, mas o 
respectivo instrumento ainda não foi depositado. 
 
A invocação da CEDH nos nossos tribunais tem vindo a crescer nos últimos 
anos, já a aplicação directa é menos frequente pois a Convenção consagra 
basicamente os mesmos direitos que a nossa Constituição. É muitas vezes 
esquecido que a Convenção é uma lei que pertence à ordem jurídica 
portuguesa, lei de valor superior e que por isso poderia ser invocada com 
mais frequência. 
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A maior parte das queixas no TEDH contra Portugal prendem-se geralmente 
com vicissitudes processuais e esmagadoramente com a lentidão 
processual. Como exemplo, podemos referir um caso que foi julgado 
recentemente Moreira Barbosa c. Portugal. Neste processo, o requerente 
era um cidadão português, que em Janeiro de 1996 fez uma queixa contra 
um terceiro, constituindo-se parte civil, por emissão de cheque sem 
provisão. Passados 8 anos, o processo de execução de julgamento, pelo 
qual o arguido foi condenado a pagar uma indemnização, ainda se 
encontrava pendente. O requerente invocou assim o artigo 6º, n.º 1 (Direito 
a um processo equitativo dentro dum prazo razoável) da CEDH, 
denunciando a duração do processo penal. O processo terminou com um 
acordo amigável nos termos do qual o interessado deverá receber 5 000  
por prejuízos morais e 2 000  por taxas e despesas do Estado português. 
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3. O Tribunal Penal Internacional (TPI) 

 
 
3.1 Introdução     

 
Já passaram 50 anos desde que as  Nações Unidas reconheceram a 
necessidade de estabelecer um tribunal penal a nível internacional. Um dos 
primeiros passos nesse sentido foi a adopção da Convenção sobre 
Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, em Dezembro de 1948. Com 
esta Convenção, a Assembleia Geral das Nações Unidas demonstrou que 
para libertar a humanidade deste tipo de crimes era necessária a 
cooperação internacional.  
 
Nesta altura a comunidade internacional concluiu finalmente que era 
necessário e desejável instituir um tribunal internacional para julgar 
pessoas acusadas dos crimes de genocídio e outros crimes de gravidade 
similar, e foi criado um comité encarregado de preparar propostas para o 
estabelecimento de um tribunal deste tipo. 

Desde essa época, que se tem considerado a questão do estabelecimento 
de um tribunal penal internacional, contudo, o impulso que gerou a 
constituição do TPI foi um pedido de Trinidad e Tobago, em Dezembro de 
1989 e no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas, para que se 
criasse um tribunal internacional com jurisdição sobre crimes de tráfico de 
drogas. Foi então entregue à Comissão de Direito Internacional, o projecto 

de elaborar um estatuto de um tribunal penal internacional. 

Entretanto, em 1993 eclodiu o conflito na antiga Jugoslávia e os crimes de 
genocídio, crimes de guerra e crimes étnicos voltaram a ser discutidos na 
comunidade internacional. Como consequência deste conflito, o Conselho de 
Segurança das Nações Unidas estabeleceu um tribunal ad hoc, o Tribunal 
Internacional para a ex-Jugoslávia, que teve como objectivo responsabilizar 

os indivíduos culpados desses crimes. 

Pouco depois do estabelecimento deste Tribunal, e do Tribunal Penal 
Internacional para o Ruanda, a Comissão de Direito Internacional terminou 
a elaboração de uma proposta de estatutos para a criação do Tribunal Penal 
Internacional. Foi então criado um comité ad hoc para estudar esta 
proposta, substituído pouco depois (1995) por um Comité Preparatório da 
Conferência de Plenipotenciários.  Por fim, em 1998 terminaram os 
trabalhos de redacção deste estatuto, e de 15 a 17 de Julho de 1998 
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decorreu em Roma uma conferência com o objectivo de finalizar e adoptar 

uma convenção relativa ao estabelecimento do Tribunal Penal Internacional. 

Finalmente, a 1 de Julho de 2002, o Estatuto do TPI entrou em vigor, e a 11 
de Março de 2003 realizou-se a cerimónia de inauguração do Tribunal. O 
Estatuto conta agora com 89 partes e foi assinado por 139 Estados. Entre 
os não signatários figuram os seguintes países: China, as duas Coreias, 
Cuba, Israel, o Iraque, a Líbia e os Estados Unidos. Apesar do presidente 
Clinton ter assinado pelos Estados Unidos, George W. Bush, o seu sucessor 
veio a desfazer o acordo, requerendo que o pessoal adstrito às 

manutenções da paz sob o mandato da ONU fosse excluído desta jurisdição. 

O TPI foi já considerado como o elo que faltava ao sistema jurídico 
internacional. O Tribunal Internacional de Justiça em Haia apenas julga 
casos entre os Estados, e não indivíduos. Sem um tribunal capaz de julgar a 
responsabilidade dos indivíduos, actos de genocídio e outras violações de 

direitos humanos continuariam sem punição. 

Nos últimos 50 anos existiram inúmeras instâncias a julgar crimes de 
guerra e crimes contra a humanidade, mas nestas instâncias nunca foram 
responsabilizados os indivíduos. Inúmeros crimes contra os direitos 
humanos têm sido sucessivamente deixados sem julgamento e sem 
culpados. O TPI visa pôr um fim a esta situação e acabar com a impunidade 
através da responsabilização individual. Como foi referido pelo Tribunal de 
Nuremberga, os crimes contra o direito internacional são cometidos por 
homens e não por entidades abstractas, apenas através da punição dos que 
cometeram esses crimes terríveis é que será possível aplicar o direito 
internacional.  
 
Apesar de não ser o primeiro tribunal penal internacional, o TPI é o primeiro 
a ter caracter permanente. Os tribunais ad hoc que têm sido criados são por 
natureza limitados no espaço e no tempo, o que deixa inúmeras situações 
por julgar. Por exemplo, nos últimos anos têm sido assassinados milhares 
de refugiados provenientes dos conflitos étnicos do Ruanda, mas como o 
Tribunal Internacional para o Ruanda está limitado aos crimes que 
ocorreram em 1994, estes crimes são deixados sem julgamento. 
 
Normalmente os criminosos devem ser trazidos às instâncias judiciais do 
seu país, mas muitas vezes em alturas de guerra e de conflito o 
funcionamento dos tribunais torna-se difícil ou mesmo impossível. Os 
governos podem não ter vontade política para acusar os seus próprios 
cidadãos, ou podem mesmo ter perdido o controlo das instituições. Nestas 
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situações é mais uma vez patente a necessidade de um tribunal penal 
internacional. 
 
Finalmente, ao longo da história não tem sido possível punir os indivíduos 
responsáveis por crimes contra a humanidade. Apesar dos julgamentos que 
tiveram lugar a seguir à segunda guerra mundial, e da criação mais recente 
dos Tribunais Internacionais ad hoc para a ex-Jugoslávia e para o Ruanda, 
pode-se continuar a afirmar que inúmeros crimes continuam por punir.  
 
Espera-se que com a criação do TPI, seja agora possível deter futuros 
criminosos, e que se consiga apagar a sensação de impunidade com que se 
viveu até agora. O TPI ganha assim um função eminentemente preventiva, 
funcionando como dissuador e evitando, quem sabe, o aparecimento de 
novos conflitos.  Como prova do significado deste Tribunal, no final de 
Março de 2005, o Conselho de Segurança das Nações Unidas participou o 
caso de Darfur (Sudão) ao TPI. O facto é só por si relevante pois é a 
primeira vez que o Conselho de Segurança da ONU reconhece a existência e 
o papel do Tribunal, ultrapassando um potencial veto dos Estados Unidos, 
Rússia e China (apesar dos EUA se terem assegurado que não haveria a 
possibilidade de qualquer membro americano de organizações 
internacionais ser acusado perante este Tribunal). Este reconhecimento tem 
um enorme significado em termos políticos internacionais pois é um 
momento de afirmação do TPI. 
 
 
Tab. 3 - Investigações em curso no TPI 

Investigações em curso 
iniciadas pelo Procurador–
Geral 
 

Situações notificadas ao 
Procurador-Geral por 
Estados Parte:  

Situações notificadas ao 
Procurador-Geral pelo 
Conselho de Segurança 
das Nações Unidas:  

• Darfur, Sudão – Junho 
2005    

 

• República Central 
Africana – Janeiro 2005  

 

• Darfur, Sudão – Março 
2005 (Resolução 1593 
(2005)de 31 de Março 
2005, do Conselho de 
Segurança das Nações 
Unidas) 

• Republica do Uganda – 
Julho 2004 

• Republica do Uganda – 
Janeiro 2004 
 

 

• Republica Democrática 
do Congo – Junho 2004 

 

• Republica Democrática 
do Congo – Abril 2004 

 

 

Fonte: elaborado pela própria autora 
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3.2 O Tribunal Penal Internacional (TPI) em Portugal 

 
Portugal, assim como os restantes Estados-Membros da União Europeia, 
também já é parte do Estatuto. Portugal assinou o Estatuto a 7 de Outubro 
de 1998 e ratificou-o a 5 de Fevereiro de 2002. 
 
As negociações do Estatuto, começaram em 1995 e tiveram o seu fim em 
1998, embora posteriormente tenha tido lugar a redacção de outros textos 
complementares, que foram aprovados mais tarde. Portugal teve um papel 
muito significativo durante os trabalhos preparatórios e na Conferência de 
Roma, e fez parte de um grupo que ficou conhecido como “Estados da 
mesma opinião”. 
 
Os pontos mais difíceis de negociar foram a escolha e subsequente definição 
dos crimes sobre os quais o Tribunal teria competência, a questão da 
complementaridade face aos sistemas nacionais, os mecanismos pelos quais 
uma acção pode ser intentada perante o Tribunal, o facto de os Estados não 
partes terem de dar o seu consentimento e o papel do Procurador e do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas. 
 
Durante a discussão do Estatuto, Portugal foi um interveniente activo 
fazendo algumas propostas e propondo alterações. Por exemplo, quanto à 
definição dos crimes, lutou para que fosse incluído na definição de crimes 
contra a humanidade e de crimes de guerra certos crimes de violência 
sexual; defendeu ainda que fosse dada a possibilidade do Procurador 
intentar uma acção agindo de motu proprio; que não fosse aplicada nunca a 
pena de morte e que fossem praticamente anuladas as possibilidades de 
aplicação efectiva da pena de prisão perpétua através de exigências estritas 
para a sua aplicação e da inclusão de um processo de revisão de sentença 
após 25 anos de aplicação da pena. 
 
No nosso país foi a questão da pena de prisão perpétua que assumiu maior 
relevo e visibilidade. A nossa Lei Fundamental proibia os tribunais de 
aplicarem a pena de prisão perpétua, assim como proibia a extradição 
sempre que os tribunais do Estado de destino tivessem a possibilidade de 
aplicar esta pena. 
 
Para Portugal poder ser parte do Estatuto de Roma foi assim necessário 
proceder a uma revisão constitucional, que veio a ser concretizada pela Lei 
n.º 1/2001, de 12 de Dezembro (5ª revisão constitucional). Esta revisão 
introduziu um n.º 7 ao artigo 7º, que dispõe o seguinte: 
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Artigo 7º CRP 

7. Portugal pode, tendo em vista a realização de uma justiça internacional que 

promova o respeito pelos direitos da pessoa humana e dos povos, aceitar a 

jurisdição do Tribunal Penal Internacional, nas condições de complementaridade 

e demais termos estabelecidos no Estatuto de Roma  

 
A opção de revisão da Constituição e seguidamente a rapidez com que esta 
foi feita foi muito polémica e questionada. A nossa tradição humanista e a 
visão preventiva que sempre se pretendeu atribuir às penas criminais foi 
um factor devidamente ponderado e estudado, desde há muito que a prisão 
perpétua e a pena de morte são proibidas entre nós e um motivo de 
orgulho para o nosso país. 
 
No entanto pode ser considerado que esta alteração foi necessária e um mal 
menor, pois caso contrário Portugal não poderia ser parte deste projecto. 
Também a rapidez com que foi feita a revisão constitucional teve o seu 
fundamento na necessidade de nos juntarmos a outros 59 Estados até 31 
de Dezembro de 2000, para assim tornar o Tribunal uma realidade, e quem 
sabe talvez assim, através do nosso exemplo, influenciar os grandes 
Estados a ratificar o Estatuto. 

  
Mais recentemente, a Lei n.º 31/2004, de 22 de Julho veio adaptar o Código 
de Processo Penal ao Estatuto de Roma, através da tipificação de condutas 
que constituem crimes de violação do direito internacional humanitário.  
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4. O Estatuto de Roma e a Convenção Europeia dos Direitos 
do Homem  

 
 

4.1 As disposições da Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem que poderão ser afectadas pelo Estatuto de 
Roma 

 
Depois de uma análise ao Título I da Convenção (“ Direitos e liberdades”), 
podemos afirmar que as disposições que podem causar maiores dificuldades 
ao TPI são as que se encontram nos artigos 5º (Direito à liberdade e à 
segurança) e 6º (Direito a um processo equitativo).  
 
O artigo 5º tem como objectivo proteger a liberdade e a segurança da 
pessoa contra as prisões e detenções arbitrárias. Como veremos mais 
adiante, são os direitos garantidos em caso de detenção antes do 
julgamento que levantam maiores problemas relativamente ao Estatuto de 
Roma. 
 
O artigo 6º também suscita algumas questões pertinentes. O n.º1 levanta 
desde logo problemas relacionados com a celeridade processual, com a 
referência a um “tribunal independente e imparcial, estabelecido por lei”, e 
com os requisitos de publicidade que não são idênticos aos estabelecidos 
pelo Estatuto de Roma. O n.º 3 também refere outras situações 
problemáticas, como o interrogatório de testemunhas e utilização de outros 
meios probatórios.  
 
Além destas, a CEDH ainda contém outras disposições que podem servir de 
fundamento a queixas perante o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, 
como é o caso do artigo 7º (Princípio da legalidade), que consagra o 
princípio nullum crimen, nulla poena sine lege, e do artigo 3º (Proibição da 
Tortura). Finalmente, ainda podemos referir os protocolos adicionais à 
Convenção, nomeadamente os artigos 2º e 4º, do Protocolo n.º 7, relativos 
ao direito de recurso em matérias de carácter penal e ao princípio ne bis in 

idem. 
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4.2 As disposições do Estatuto de Roma que protegem os 

direitos humanos 
 
O Estatuto de Roma inclui um conjunto de regras que regem a competência 
e funcionamento do Tribunal Penal Internacional. Apesar da protecção dos 
direitos humanos, e em especial dos direitos daqueles que participam nos 
julgamentos, ter sido uma preocupação essencial durante a elaboração do 
Estatuto, muitos dos seus artigos comportam disposições passíveis de violar 
os direitos humanos e algumas disposições da Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem. Dada a impossibilidade de fazer nesta sede uma análise 
completa de todas as disposições do Estatuto e respectivas Regras de 
Procedimento, optou-se por seleccionar algumas das disposições mais 
relevantes que protegem os direitos humanos. 
 
 

a) Prisão preventiva 
 
De acordo com o princípio de presunção de inocência, a prisão preventiva 
apenas deve ser aplicada excepcionalmente. No entanto, dadas as 
características especiais dos processos internacionais, este princípio tem 
sido muitas vezes confinado ao nível nacional.  
 
No direito penal internacional surgem algumas dificuldades na aplicação 
desta norma. Em primeiro lugar, não existem forças policiais internacionais 
que assistam os tribunais penais internacionais, o que torna estes tribunais 
dependentes das autoridades nacionais para prender suspeitos, ou 
indivíduos que tenham sido libertados condicionalmente e que não 
apareçam no seu julgamento. Em segundo lugar, as acusações de crimes de 
guerra, crimes contra a humanidade e actos de genocídio, implicam 
normalmente  investigações e julgamentos muito longos, o que leva a 
prolongar excessivamente a prisão preventiva. Por último, libertar 
provisoriamente este tipo de suspeitos comporta normalmente riscos muito 
elevados de segurança para as testemunhas e vítimas. 
 
Por estas razões, os Tribunal Penais Internacionais de Haia têm aplicado a 
prisão preventiva com maior frequência do que seria desejável, 
especialmente nos casos em que o acusado foi detido a nível nacional e 
depois transferido para Haia. Nestas situações, incumbe à defesa 
estabelecer que o acusado estará presente em julgamento e que a sua 
libertação não comporta qualquer risco para as vítimas e testemunhas. Até 
1999, a defesa tinha ainda de provar a presença de “circunstâncias 
excepcionais” que justificassem a libertação provisória do detido. Esta 
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noção era interpretada de forma bastante restritiva, e salvo os casos em 
que a saúde do detido estava em risco e os casos que podiam ser avaliados 
objectivamente por médicos, era quase impossível provar outro tipo de 
“circunstância excepcional”. No final de 1999, o Tribunal Penal Internacional 
para a ex-Jugoslávia liberalizou a sua prática e hoje já não são exigidas 
“circunstâncias excepcionais”. 
 
No caso do TPI, o procurador pode requerer a prisão preventiva nas 
seguintes circunstâncias: se existirem motivos suficientes para crer que a 
pessoa cometeu um crime da competência do Tribunal; se a detenção se 
mostrar necessária para garantir a sua comparência em tribunal; para 
garantir que não se põe em perigo a investigação; e, para prevenir a 
ocorrência de outros crimes. De acordo com o artigo 58º do Estatuto, o 
procurador tem o ónus de provar a existência destas condições, e o juízo de 
instrução tem a competência de avaliar as provas submetidas pelo 
procurador. 
 
Segundo o artigo 60º, ns.º 2 e 3, o detido pode requerer a qualquer altura 
do processo para aguardar o julgamento em liberdade. Se o juízo de 
instrução considerar que se verificam as condições mencionadas no artigo 
58º, a detenção será mantida, caso contrário o detido poderá aguardar o 
julgamento em liberdade, com ou sem condições. O Tribunal deve ainda 
rever periodicamente a sua decisão quanto à liberdade provisória ou 
detenção. Esta revisão pode ser feita a qualquer momento, por sua 
iniciativa, a pedido do detido, ou do procurador.  
 
As disposições acima referidas mostram que os autores do Estatuto 
estavam conscientes dos problemas que a prisão preventiva coloca 
relativamente aos direitos humanos. Por isso mesmo, o Estatuto de Roma, 
no seguimento da nova orientação do Tribunal para a ex-Jugoslávia, 
adoptou uma orientação que visa evitar o perigo de prisões preventivas 
excessivas e injustificadas. As dificuldades acrescidas que existem nestes 
processos de caracter internacional podem ser ultrapassadas se forem 
tomadas em consideração a natureza e as condições especiais em que são 
feitos estes julgamentos. 
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b) A duração dos processos judiciais 
 

A questão da duração dos processo vem enunciada no artigo 6º da CEDH, 
onde se diz que o processo deverá ser examinado num “prazo razoável”.  
 
A duração dos processos judiciais é uma área muito sensível, mais de 
metade das causas trazidas ao TEDH incidem nesta questão. Para avaliar da 
razoabilidade do prazo, noção muito subjectiva, este Tribunal tem vindo a 
utilizar os seguintes critérios: as circunstâncias de cada caso, a 
complexidade do assunto, o número de pessoas envolvidas, o 
comportamento do requerente e os comportamento das autoridades 
nacionais competentes. Normalmente, as durações superiores a cinco anos 
são consideradas excessivas. 
 
No TPI, as investigações e julgamentos são por natureza complexas e 
longas implicando normalmente procedimentos a nível nacional, 
internacional, e recursos. Este facto poderá tentar os tribunais, conscientes 
destas condicionantes, a abreviar os procedimentos e a tentar julgar com 
maior rapidez. Esta intenção de acelerar os procedimentos pode no entanto 
trazer outros riscos, nomeadamente pode pôr em causa o direito dos 
acusados a terem o seu caso analisado com a devida atenção e cuidado.  
 
A necessidade do processo ser analisado num prazo razoável, de maneira a 
que seja assegurada a sua eficácia e credibilidade, não pode relegar para 
segundo plano a exigência de uma análise ponderada e fundamentada do 
caso, elemento essencial para uma boa administração da justiça. Este 
equilíbrio pode ser difícil de alcançar, mas não deve ser esquecido.  
 
 

c) A prova testemunhal 
 
Segundo o artigo 6º n.º 2, alínea d) da CEDH, o “acusado tem o direito de 
interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acusação e obter a 
convocação e o interrogatório das testemunhas de defesa nas mesmas 
condições que as testemunhas de acusação”. 
 
Considerando a natureza dos casos que são examinados pelo TPI, a 
protecção das vítimas e das testemunhas constitui uma das maiores 
preocupações do Tribunal. Ao longo do Estatuto de Roma e respectivo 
Regulamento Processual encontramos várias disposições que visam alcançar 
esse objectivo. 
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Desde logo, o artigo 56º do Estatuto permite a intervenção do juízo de 
instrução em caso de oportunidade única de proceder a um inquérito. Por 
exemplo, quando existe a possibilidade de conseguir provas que de outra 
maneira seriam perdidas para sempre, como nos casos em que uma 
testemunha está muito doente e em risco de morte, ou quando é aberta 
uma sepultura. Nestes casos, o tribunal deve tomar as medidas adequadas 
para garantir os direitos da defesa. 
 
O artigo 68º (Protecção das vítimas e das testemunhas e sua participação 
no processo) tenta conseguir um equilíbrio entre um julgamento equitativo 
e a necessidade de conferir uma protecção adequada às vítimas e às 
testemunhas, mas esta tarefa nem sempre é fácil. Nesse sentido, o número 
2 deste artigo abre uma excepção ao princípio do caracter público das 
audiências, permitindo que estas se realizem à porta fechada e que a 
produção de prova seja feita por meios electrónicos ou outros meios 
especiais, e o seu número 5 atribui a possibilidade ao procurador de 
apresentar apenas um resumo das provas quando a divulgação destas 
representar um perigo para a segurança da testemunha ou da família. 
 
O Regulamento Processual do TPI também prevê uma série de medidas que 
visam proteger as testemunhas (artigo 87º n.º 3), tais como a possibilidade 
de ocultar os nomes das testemunhas, proibir a acusação, a defesa ou 
outros participantes no processo de divulgar esses nomes, autorizar o uso 
de meios electrónicos para receber os testemunhos, recorrer a 
pseudónimos, e conduzir parte das diligências in camera. 
 
Finalmente, o artigo 15º, n.º 2 do Estatuto estabelece que o procurador 
pode recolher testemunhos escritos ou orais no tribunal.  Esta fórmula 
cobre os casos de affidavits. Estes casos, como não podem ser objecto de 
análise pela acusação ou pela defesa, têm menos valor que os testemunhos 
normais, mas continuam a ser úteis pois permitem aos Estados e 
organizações internacionais cooperar com o TPI sem terem de divulgar 
matéria de segurança, ou informações que poderiam comprometer as 
actividades da organização. 
 
Por um lado, este conjunto de regras é sem dúvida adequado a processos 
deste cariz em que as provas são essencialmente testemunhais. Neste tipo 
de julgamentos, as testemunhas e as vítimas, que são muitas vezes 
também testemunhas, estão particularmente expostas a actos de violência 
e vingança. Por outro lado, estas regras sobre recolha de prova podem 
também levar muitos dos acusados a procurar o Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem. Para evitar conflitos entre estas duas instâncias, o 
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TEDH  deverá mostrar alguma flexibilidade e lembrar o caracter excepcional 
dos tribunais penais internacionais. 
 
 

d) Recusa em facultar informações por razões de segurança 
nacional ou outros motivos considerados relevantes 

 
Os Estados e as organizações internacionais são obrigados a cooperar com 
os tribunais, no entanto existem casos em que esta cooperação é difícil ou 
quase impossível. Pode acontecer que um Estado seja obrigado a divulgar 
informações que constituem uma ameaça à sua segurança nacional, ou que 
um Estado se recuse a facultar documentos recebidos doutro Estado ou 
organização internacional, ou ainda se pode dar o caso de uma organização 
não querer transmitir provas ao tribunal pois isso poderá constituir uma 
ameaça às suas actividades. 
 
Neste contexto, têm surgido alguns problemas com as agências 
internacionais humanitárias, em especial com o Comité Internacional da 
Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha apenas pode desempenhar as suas tarefas 
se tiver a confiança das várias partes envolvidas no conflito, ora essa 
confiança depende essencialmente da sua discrição, condição difícil de 
conciliar com a possibilidade de um agente da Cruz Vermelha ser obrigado a 
testemunhar em tribunal.  
 
Estas questões são tratadas nos artigos 72º e 73º do Estatuto de Roma: 
 
O artigo 72º do Estatuto cobre três situações: os casos em que a divulgação 
de informação ou de documentos de um Estado podem prejudicar os seus 
interesses de segurança; a situação de pessoas que foram solicitadas a 
fornecer informação, mas que recusaram ou não foram autorizadas a 
efectuar a divulgação porque poderiam prejudicar a segurança nacional dos 
Estados em questão; e o caso em que um Estado vem a saber que 
informação relevante irá ser divulgada durante o processo.  
 
O Estado que considere que a divulgação de determinada informação 
durante um procedimento perante o Tribunal pode afectar os seus 
interesses de segurança nacional, deverá adoptar todas as medidas 
possíveis para que se chegue a uma solução, que poderá consistir na 
alteração ou modificação dos motivos do pedido, tentar obter as 
informações de uma fonte diferente ou de uma outra forma, ou acordar as 
condições em que a informação poderá ser prestada. Caso não seja  
possível chegar a uma solução de compromisso, o Estado envolvido deve 
notificar a acusação do Tribunal das suas razões para não permitir a 
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divulgação das informações. O TPI irá então determinar se a informação, ou 
documento em causa, são realmente relevantes e indispensáveis para o 
caso. O Tribunal pode ainda requerer outras consultas com esse Estado, ou 
referir o assunto na Assembleia dos Estados Partes do Estatuto (art.87º, 
n.º7). 
 
O artigo 73º do Estatuto trata de informação e documentos de terceiros. 
Nestas situações, o TPI notifica um Estado Parte para fornecer determinado 
documento ou informação que foi transmitida em segredo por outro Estado 
ou organização internacional. Se o terceiro Estado for parte do Estatuto, ele 
pode escolher entre autorizar a divulgação dessa informação, ou submeter-
se ao procedimento do artigo 72º. Se não for parte no Estatuto, o Estado ou 
organização em causa, deverá comunicar ao Tribunal a razão da sua recusa 
em transmitir as informações requeridas, nomeadamente a existência de 
um pré acordo de confidencialidade. 
 
A inclusão destas disposições no Estatuto de Roma foi inevitável, mas pode 
privar o Tribunal de informações essenciais que lhe permitam julgar com 
base em todos os factos. Pode ser então levantada a questão de saber se 
nos casos em que o Tribunal tem de julgar com base em provas 
incompletas, se viola o artigo 6º n.º1 da CEDH que consagra o direito a um 
processo equitativo. 
 
Independentemente das soluções encontradas e do resultado do problema 
da confidencialidade, os procedimentos de consulta previstos nos artigos 
72º e 73º podem ser bastante demorados, o que levanta novamente o 
problema da duração dos procedimentos provocando um outro conflito com 
a Convenção. 
 
 

e) Outras questões suscitadas pelo art. 6º da CEDH: 
 

Um tribunal independente e imparcial 

O artigo 6º da CEDH levanta ainda um outro conjunto de questões. 
Podemos começar por apontar o n.º1 deste artigo que estabelece que 
qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja julgada por um tribunal 
independente e imparcial estabelecido por lei. O argumento de falta de 
independência já foi levantado várias vezes perante o Tribunal Europeu dos 
Direitos Humanos em conexão com o Tribunal para a antiga Jugoslávia, com 
base no facto de que este tribunal teria sido instituído por uma Resolução 
do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isto significaria primeiro, 
que o Conselho tinha actuado ultra vires, pois o Capítulo VII da Carta das 
Nações Unidas não fornece qualquer base legal para instaurar um tribunal 
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desse tipo, e segundo, que o Tribunal não tinha sido “estabelecido por lei”, 
nem era “independente”.  
 
Estas objecções não procedem relativamente ao TPI. Este último foi 
estabelecido por lei, o Estatuto de Roma, e é independente de qualquer 
Estado ou agência internacional. No entanto, a questão da independência 
poderá surgir relacionada com a composição dos órgãos do TPI ou com 
membros individuais do Tribunal.  
 
Apesar dos esforços na elaboração do Estatuto para prevenir estes 
problemas, o facto de existirem membros do Tribunal que trabalham apenas 
em tempo parcial pode suscitar problemas. O artigo 40º, n.º 3, refere que 
os juizes que devam desempenhar os seus cargos em regime de 
exclusividade não poderão ter qualquer outra ocupação de índole 
profissional, o que a contrario significa que os juizes podem trabalhar em 
regime de tempo parcial. Também o artigo 40º, n.º 2, assume que os juizes 
podem ter outras actividades quando refere que, estes não devem 
desenvolver qualquer actividade que possa ser incompatível com o exercício 
das suas funções judiciais ou prejudicar a confiança na sua independência. 
 
Como vimos, pode acontecer que a defesa levante o problema da 
independência do Juiz durante o processo, e no caso do Tribunal indeferir o 
seu pedido, a defesa pode recorrer para o TEDH com base no artigo 35º da 
CEDH. 
 
 
A publicidade do julgamento 

A publicidade do julgamento também não é uma questão pacífica. Segundo 
o Estatuto de Roma, a audiência de julgamento é pública e deve ser feita na 
presença do acusado (artigos 64º, n.º 7 e 76º, n.º 4), no entanto, quando é 
necessário proteger as vítimas e as testemunhas o tribunal poderá decidir 
que determinadas diligências se efectuem à porta fechada (artigo 68º).  
 
Apesar desta mesma regra estar presente no artigo 6º, n.º 1 da CEDH que 
nos diz que “o julgamento deve ser público, mas o acesso à sala de 
audiências pode ser proibido à imprensa ou a público”, não é de descartar a 
hipótese de, depois de ter sido concluído um julgamento perante o TPI, a 
defesa recorrer ao Tribunal de Estrasburgo com uma queixa baseada no 
desrespeito deste artigo da CEDH, com base no facto das vítimas ou 
testemunhas terem sido ouvidas in camera, uma possibilidade não 
contemplada explicitamente na Convenção.  
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Nestas hipóteses, o Tribunal Europeu poderá evitar conflitos entre estes 
dois instrumentos se considerar justificadas a exclusão do público e da 
imprensa com base na segunda frase do artigo 6º, n.º 1, quando se refere 
que em “circunstâncias excepcionais” a publicidade pode ser prejudicial. 
Este tipo de circunstâncias incluem certamente a necessidade de proteger 
as vítimas e testemunhas. 
 
 

f) O princípio da legalidade 
 
O princípio da legalidade é um princípio chave tanto no direito nacional 
como no direito internacional. Quer o Estatuto de Roma (artigos 22º e 23º), 
quer a CEDH (artigo 7º) consagram este princípio. 
 
Este princípio divide-se em dois elementos. O primeiro elemento, nullum 

crimen sine lege – garante que ninguém pode ser responsabilizado senão 
em virtude de lei anterior que declare puníveis essa acção ou omissão. 
Como o TPI apenas tem jurisdição sobre crimes proibidos pela lei de 
costume internacional (artigo 5º)10, crimes que são desde sempre assim 
considerados pelo costume internacional, este primeiro elemento não causa 
dificuldades, mas ainda assim o artigo 11º proíbe a aplicação retroactiva do 
Estatuto. Apenas poderão surgir problemas se no processo de revisão do 
Estatuto (artigos 121º e 122º) forem acrescentadas novas categorias de 
crimes aos já existentes nos artigos 5º a 8º. 
 
O segundo elemento do princípio da legalidade– nullum poena, sine lege – 
diz-nos que não podem ser aplicadas penas mais graves do que as previstas 
no momento da infracção. Este sub princípio já poderá levantar algumas 
dúvidas, pois o Estatuto é bastante vago tanto quanto à escala de punição, 
tanto quanto às penas aplicáveis, por exemplo a pena de prisão pode ir 
desde alguns dias até à prisão perpétua. Quer o artigo 77º (penas 
aplicáveis), quer o artigo 78º (determinação da pena) do Estatuto são algo 
vagos e imprecisos, e podem pôr em causa o cumprimento do artigo 23º do 
Estatuto e do artigo 7º, n.º1 da CEDH. 
 
Para evitar conflitos entre as disposições acima descritas, podemos 
considerar os crimes definidos pelo Estatuto como estando previstos pelo 
costume internacional. Segundo esta interpretação, tal como quando o 

                                                
10 Artigo 5º do Estatuto de Roma – Crimes da competência do Tribunal 

1 - ...Nos termos do presente Estatuto, o Tribunal terá competência para julgar os seguintes crimes: 
a) O crime de genocídio; 
b) Os crimes contra a Humanidade; 
c) Os crimes de guerra; 
d) O crime de agressão.... 
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costume é omisso, e se aplicam as regras do direito interno, também nos 
casos em que o Estatuto não prevê uma lista completa de penas e existem 
lacunas, se remete para o direito nacional.  
 
Outra solução poderá ser incluir estas categorias de crimes no n.º 2, em vez 
de no n.º 1, do artigo 7º da CEDH. Este número diz-nos que “o presente 
artigo não invalidará a sentença ou a pena de uma pessoa culpada de uma 
acção ou omissão que, no momento em que foi cometida, constituía crime 
segundo os princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações 
civilizadas.” Mais uma vez, só surgiriam problemas se a lista de crimes do 
Estatuto fosse alargada em consequência dos processos de revisão dos 
artigos 122º e 123º. 
 
 

g) Direitos assegurados pelo Protocolo n.º7 da CEDH 
 
Este Protocolo enuncia vários direitos essenciais, porém dois deles são 
especialmente importantes face ao Estatuto de Roma – o direito a um duplo 
grau de jurisdição em matéria penal e o direito a não ser julgado ou punido 
mais de uma vez pelos mesmos factos. 
 
O direito a um duplo grau de jurisdição é consagrado no artigo 2º, n.º1 do 
Protocolo n.º 7 da CEDH. 
 
Na verdade, o direito a um duplo grau de jurisdição não é passível de ser 
violado pelo Estatuto de Roma. O artigo 2º apenas se aplica a 
procedimentos criminais a nível nacional, não havendo razões para o 
alargar a nível internacional. Primeiro, faria pouco sentido a existência de 
uma regra que consagrasse um direito de recurso no quadro de um 
mecanismo que serve para verificar a implementação de um tratado, como 
é a CEDH, e segundo, poderia pôr em causa a autoridade das decisões do 
Tribunal. Em qualquer caso, o Estatuto de Roma prevê um segundo grau de 
jurisdição – processo de recurso e revisão (artigos 81º e seguintes). Estes 
artigos regulam a possibilidade de interposição de recurso da sentença e da 
pena (artigo 81º) assim como de outras decisões (artigo 82º).  
 
A proibição de ser julgado ou punido mais de que uma vez, o princípio ne 

bis in idem, vem expressa no artigo 4º do mesmo Protocolo, e no artigo 20º 
do Estatuto. O artigo 20º cobre os casos em que um indivíduo já foi julgado 
pelo TPI por actos constitutivos de crimes, assim como proíbe o julgamento 
de pessoas por outro tribunal, por crimes relativamente aos quais já tenha 
sido condenada ou absolvida pelo TPI.  
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Este princípio comporta algumas excepções, nomeadamente os casos em 
que o processo tenha tido o objectivo de  subtrair o arguido à sua 
responsabilidade criminal por crimes da competência do Tribunal, quando o 
processo não foi conduzido de forma independente e imparcial, e quando o 
processo tenha sido conduzido de forma incompatível com a intenção de 
submeter a pessoa à Justiça (artigo 20, n.º 3). 
 
A existência de conflitos entre o artigo 4º do Protocolo n.º 7 e o artigo 20º 
do Estatuto, vai depender da interpretação que for dada pelo TPI à 
excepção acima referida. Desde que essa interpretação não colida com o 
princípio ne bis in idem, não deverão surgir dificuldades. 
 

 
4.3 As relações entre o Tribunal Penal Internacional e o 

Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 
 
As relações entre os tribunais internacionais e a possibilidade de um 
tribunal, organização, ou Estado ser responsabilizado pelos seus actos, é 
sem dúvida uma consequência lógica do desenvolvimento dos organismos 
internacionais. Assim sendo, um dos problemas mais frequentes perante o 
TEDH tem a ver com a responsabilidade dos Estados, organizações 
internacionais, ou tribunais internacionais, quando é violada a CEDH.  
 
O artigo 1º da CEDH (Obrigação de respeitar os direitos do homem) 
prescreve que as partes contratantes reconhecem a qualquer pessoa 
dependendo da sua jurisdição os direitos e liberdades definidos no Título I 
da Convenção, o que significa que os Estados devem velar para que os seus 
órgãos, e toda a sua jurisdição, respeitem a Convenção. Toda e qualquer 
violação da Convenção implica assim a responsabilidade do Estado. Esta 
disposição significa que as queixas relativas aos direitos humanos devem 
ser dirigidas ao Estado Parte ou Estados Partes da CEDH, da jurisdição onde 
a pessoa se encontrava quando ocorreu a violação. Se os órgãos em causa 
forem p.e. os Tribunais Holandeses, a queixa deverá ser dirigida a estes. 
Segundo o artigo 35º CEDH, o TEDH só pode ser chamado a intervir depois 
de esgotadas as vias de recurso internas. 
 
No caso de uma violação da Convenção ser imputável, não aos órgãos de 
um Estado, mas aos órgãos de uma organização internacional, por exemplo 
a NATO ou a União Europeia, ou aos órgãos de um órgão judicial, como os 
Tribunais Penais ad hoc para a ex-Jugoslávia ou para o Ruanda, devem ser 
então distinguidas duas hipóteses: (i) a possível  responsabilidade de um 
Estado onde se encontra estabelecida a organização internacional, caso em 
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que a responsabilidade do Estado deriva do facto de que este autorizou o 
estabelecimento; e a (ii) responsabilidade do Estado Parte ou Estados 
Partes da CEDH que, ao aderirem a um tratado e a uma organização ou 
tribunal internacional, se colocaram numa situação que já não os permite 
respeitarem nem o referido tratado internacional, nem a Convenção. 
 
Podemos exemplificar a primeira hipótese referida com um caso recente - 
um requerimento feito por Slobodan Milosevic ao Tribunal Distrital de Haia. 
Este tribunal decidiu em Setembro de 2001, que não tinha jurisdição sobre 
o caso, pois de acordo com os Acordos de Estabelecimento entre os Países 
Baixos e as Nações Unidas, em representação dos Tribunais Penais para a 
ex-Jugoslávia e para o Ruanda, e segundo a lei holandesa, o Estado de 
acolhimento transfere o poder para tratar destes casos aos Tribunais Penais 
Internacionais. Esta decisão fez com que Milosevic recorresse ao TEDH 
invocando uma violação do artigo 6º, n.º1 da CEDH, referindo que o 
Tribunal para a ex-Jugoslávia não era um tribunal independente e imparcial 
estabelecido por lei, e que o Estado em questão, ao permitir que o Tribunal 
se instalasse no seu território e por lhe ter transferido poderes, tinha 
incorrido em responsabilidade em relação ao queixoso. Esta questão não foi 
respondida, no entanto a acção foi considerada inadmissível pelo Tribunal 
Europeu, que considerou que o queixoso não tinha esgotado os meios de 
recurso nacionais. 
 
A segunda categoria de casos a considerar refere-se à responsabilidade 
residual dos Estados Partes relativamente aos elementos constitutivos da 
organização ou tribunal, e à CEDH. No caso Mathews v. United Kingdom, a 
disposição em causa foi o artigo 3º do Protocolo n.º 1 da CEDH que 
assegura o direito a eleições livres. Neste caso, a UE impediu, por um acto 
posterior à assinatura da CEDH, que a população de Gibraltar participasse 
nas eleições directas dos membros do Parlamento Europeu. Estes 
acontecimentos deram lugar a uma queixa perante o TEDH baseada na 
violação do artigo 3º do Protocolo n.º1 da CEDH, requerendo a 
responsabilização do Reino Unido.  
 
No julgamento desta queixa a 18 de Fevereiro de 1999, o Tribunal decidiu 
que os actos das Comunidades Europeias não podem ser objecto como tais, 
de queixas perante o TEDH, pois a Comunidade Europeia não é uma Parte 
contratante da CEDH. A Convenção não exclui a transferência de poderes 
dos Estados Parte para as organizações internacionais, desde que os 
direitos da Convenção continuem a ser respeitados. Assim, a 
responsabilidade dos Estados-Membros continua a existir mesmo depois de 
uma tal transferência. 
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A prática e os casos que foram analisados mostram-nos que a 
responsabilidade dos Estados Parte da Convenção e os membros ou os 
Estados onde estão sediadas organizações ou tribunais internacionais, não 
pode ser excluída na totalidade quando estas entidades são acusadas de 
violações da CEDH.  
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5. Outros Tribunais Penais Internacionais 

 
 
5.1 O Tribunal Penal Internacional para a Ex-Jugoslávia 

(TPIJ) 
 
 
5.1.1 Introdução     

 
Consequência da ameaça sentida à segurança internacional que 
representavam as violações de direito humanitário cometidas naquele 
território, em 1993, foi criado o Tribunal Penal Internacional para a ex-
Jugoslávia através da Resolução n.º 827, do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas.  
 
A constituição deste Tribunal teve vários objectivos, entre eles julgar as 
pessoas responsáveis pelas graves violações do direito internacional 
humanitário, satisfazer a necessidade de justiça das vítimas, evitar a 
repetição de novas violações do direito internacional humanitário, contribuir 
para o restabelecimento da paz e finalmente tentar reconciliar a ex-
Jugoslávia.  
 
Este Tribunal tem assim competência para julgar os indivíduos responsáveis 
pelas violações ao direito humanitário internacional, cometidas no território 
da ex-Jugoslávia, depois de Janeiro de 1991 – infracções às Convenções de 
Genebra, violações de leis e costumes de guerra, crimes contra a 
humanidade e crimes de genocídio. Este Tribunal não tem o monopólio de 
jurisdição e concorre com as jurisdições nacionais, no entanto, tem a 
primazia sobre estas. 
 
Depois da instauração do Tribunal, em Novembro de 1993, este tornou-se 
numa instituição judicial plenamente operacional e tem estabelecido, com 
as suas decisões, precedentes importantes no domínio do direito 
internacional. Até agora a maior parte das leis invocadas no Tribunal 
pertenciam ao direito costumeiro e codificado, mas desde a sua constituição 
estas normas passaram a ser efectivamente a ser aplicadas na prática. 
 
Este Tribunal tem-se feito notar especialmente pela sua aplicação das 
Convenções de Genebra, pelo desenvolvimento da doutrina da 
responsabilidade do superior hierárquico (responsabilidade de comando), 
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assim como pela interpretação do crime de violação como forma de tortura 
e crime contra a humanidade. 

 
O Tribunal é composto por três órgãos: as Câmaras (duas de primeira 
instância e uma de recurso), o Procurador e a Secretaria. Inicialmente as 
câmaras dispunham de 11 juizes, em 1998 esse número aumentou para 14, 
e desde 2001, esse número subiu para 16 (dois juizes adicionais para a 
câmara de recurso) e ainda mais 9 juizes ad litem. Os juizes estão assim 
repartidos por estas três câmaras.  
 
O Procurador é uma autoridade independente e como tal funciona com total 
independência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, dos Estados, 
das organizações internacionais e dos outros órgãos do tribunal.  
 
Finalmente, a Secretaria tem como função assegurar a administração dos 
recursos humanos, financeiros e materiais e os serviços judiciários do 
tribunal, designadamente serviços linguísticos e de tradução. Exerce ainda, 
juntamente com o presidente do tribunal funções diplomáticas. 
 
Relativamente ao processo, as investigações são iniciadas pelo Procurador 
por sua própria iniciativa ou com base em informações recebidas. Quando 
este tem indícios suficientes elabora um acto de acusação, que terá de ser 
confirmado por um juiz para ter efeito, caso contrário não produz quaisquer 
efeitos e será necessário reunir mais provas para a acusação. 
 
O julgamento só poderá ser desenrolado com a presença física do acusado. 
O desenrolar do processo é sujeito a normas processuais com uma 
influência de common law e de civil law e combina elementos tanto 
inquisitórios como acusatórios. Tanto o Estatuto do Tribunal como o 
Regulamento de Procedimento e de Prova garantem os princípios de due 

process of law, ou seja o direito a um processo equitativo (direito a ser 
defendido por advogado, direito a ser julgado o mais rapidamente possível, 
direito à presunção de inocência, entre outros). 
 
Este Tribunal não pode aplicar a pena de morte, mas aplica penas de prisão, 
e entre elas a pena de prisão perpétua. As penas são executadas em 
estabelecimentos prisionais nos Estados que tenham assinado acordos com 
as Nações Unidas e que se tenham disponibilizado para o efeito. O TPIJ tem 
concluído acordos com alguns Estados europeus que estão em posição de 
custear a execução das sentenças, o que facilita o financiamento deste 
Tribunal. 
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O Tribunal é independente, mas precisa da cooperação dos Estados parte 
das Nações Unidas para exercer em plenitude o seu mandato. A cooperação 
com os Estados, sobretudo os da região da ex-Jugoslávia, assim como a 
cooperação com as organizações internacionais é fundamental para a 
obtenção dos elementos de prova, assim como para a execução dos 
mandatos de captura. 
 
Resultado do processo imparável de desenvolvimento da justiça 
internacional, este tribunal tem sido considerado como um enorme avanço 
comparativamente a todos os outros tribunais internacionais. Na realidade, 
mesmo o TPI que foi instaurado posteriormente pode ser considerado como 
um recuo relativamente ao TPIJ, designadamente no que toca à figura do 
Procurador, à relação deste Tribunal com os Estados e à sua relação com as 
jurisdições nacionais, pois um TPI estabelece um sistema que funciona em 
complementaridade dos os sistemas nacionais. 
 

 
5.1.2 Os Maiores Contributos do TPIJ para a Justiça 

Internacional 
 

 
Este Tribunal tem tido um papel fundamental no processo de 
responsabilização de indivíduos, independentemente da sua posição 
hierárquica, por crimes de guerra e outras violações de direito internacional. 
Graças a este Tribunal foi possível responsabilizar indivíduos com posições 
políticas importantes. Este tipo de acusações tem como consequência, caso 
o indivíduo seja julgado culpado, o seu afastamento permanente de cargos 
políticos. Ao julgar estes indivíduos com base na responsabilidade 
individual, seja ela directa ou indirecta, o TPIJ personaliza a culpa e evita 
que comunidades inteiras de pessoas sejam colectivamente 
responsabilizadas pelo sofrimento causado a outros. 
 
Pela primeira vez na história da Justiça Internacional, foi aberto um 
processo pelo procurador do TPIJ, contra um chefe de Estado – Slobodan 
Milosevic – por crimes cometidos enquanto estava em funções. 
 
À medida que os trabalhos do Tribunal prosseguem, inúmeros elementos 
acerca deste conflito têm vindo a aparecer. Inúmeros factos, que antes 
ainda eram incertos, foram estabelecidos pelo Tribunal. 
 
Os julgamentos do TPIJ têm abarcado crimes e incidentes que ocorreram 
por toda a antiga Jugoslávia durante os anos 90. Muitas confissões também 
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contribuíram para o estabelecimento dos factos. A determinação destes 
factos é fundamental para combater a negação dos mesmos e evitar 
recursos e revisões de sentenças. Hoje é impossível negar o que aconteceu 
em Dubrovnik, Sarajevo, Srebrenica e Zvornik. 
 
Através do seu trabalho, o TPIJ trouxe um sentido de realização da justiça 
às milhares de vítimas destes crimes. As vítimas têm um papel de grande 
importância nos processos, servindo de testemunhas, e contribuindo para o 
estabelecimento da verdade através dos seus testemunhos.  
 
O Tribunal também tem contribuído para a concretização do Direito 
Internacional. Durante os seus 12 anos de existência, tem ajudado a 
desenvolver o direito internacional penal e humanitário e tem provado que a 
justiça internacional é possível. Este Tribunal tem tido uma acção pioneira e 
estabelecido um número significativo de precedentes legais. 
 
O TPIJ tem incentivado a reforma do poder judicial na antiga Jugoslávia e 
tem sido um elemento catalisador para a criação de tribunais especializados 
em julgar crimes de guerra na região. Os tribunais na região beneficiam até 
hoje da experiência deste tribunal. 
 
Este Tribunal continua a apoiar o estabelecimento do Estado de direito, o 
Tribunal está envolvido em acções de formação para profissões jurídicas 
para permitir a estes profissionais julgar estes tipos de crimes de guerra de 
acordo com os modelos internacionais. 
 
O Tribunal também contribuiu para mostrar que a sua jurisdição é 
concorrente à dos tribunais nacionais, pondo em prática mecanismos que 
permitem a transferência de casos para os tribunais nacionais. 
 
Os juizes e membros do Tribunal têm partilhado as suas experiências com 
outros tribunais internacionais, tais como o TPIR e o TPI. 
 
Concluindo, o maior contributo do Tribunal tem sido a promoção do respeito 
pela justiça e pelo estado de direito.  
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5.2 O Tribunal Penal Internacional do Ruanda (TPIR) 
 
 
5.2.1 Introdução     

 
O continente africano tem um papel fundamental no fenómeno da 
globalização da justiça. Este continente é, e sempre será, um dos mais 
afectados por este fenómeno.  
 
O TPIR foi o primeiro contacto que África teve com o fenómeno da 
globalização da justiça em geral, e com a justiça penal internacional, em 
particular. Este Tribunal foi criado pela Resolução 955 das Nações Unidas, a 
8 de Novembro de 1994, com o fim de julgar os responsáveis pelo genocídio 
e outras violações de direitos humanos cometidas no Ruanda e por 
nacionais do Ruanda em países vizinhos, durante o ano de 1994. Num 
período de três meses, durante a guerra civil no Ruanda, estima-se que 
tenham sido mortos 500 000 indivíduos, maioritariamente Tutsis e Hutu 
moderados. 
 
O estabelecimento deste Tribunal foi um dos efeitos práticos da globalização 
da justiça, assim como a introdução da responsabilidade penal internacional 
em África, pois o TPIR foi o primeiro tribunal internacional criado para lidar 
com as consequências de um conflito armado não internacional. Apesar do 
conflito no Ruanda ser uma guerra civil, as suas consequências em termos 
de refugiados, instabilidade política e conflito espalharam-se por toda a 
região dos grande lagos em África. Esta aplicação de direito humanitário 
internacional a um conflito não internacional significou um grande avanço 
para o direito internacional, e teve ainda maior significado em África, uma 
região onde até à data a maioria dos conflitos são guerras civis com 
consequências drásticas a nível internacional. 
 
A globalização vista como um conceito aplicável à justiça também teve 
relevância com a criação deste Tribunal por outra via: assim como o TPIJ, o 
TPIR foi estabelecido pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, como 
uma resposta ao conflito no Ruanda considerado como uma ameaça à paz e 
segurança internacional. Ao tomar esta decisão o Conselho de Segurança, 
tal como na Jugoslávia, iniciou uma intervenção judicial utilizando o sistema 
internacional pós 2ª guerra mundial, oferecendo a possibilidade de se 
constituir um tribunal baseado num tratado internacional, que de outra 
forma teria demorado anos a estabelecer. 
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O Tribunal de Arusha, desde que começou as suas actividades em finais de 
1995, tem sido uma das faces visíveis do emergente sistema de justiça 
penal internacional, e tem responsabilizado e julgado inúmeros indivíduos 
por crimes contra os direitos humanos. Os vários sucessos deste tribunal, 
assim como as suas limitações e dificuldades têm sido um importante 
contributo à globalização da justiça. 
 
 

5.2.2 Os Maiores Contributos do TPIR para a Justiça 
Internacional 

 
Este tribunal foi o primeiro tribunal internacional a emitir uma sentença pelo 
crime de genocídio, condenando Jean-Paul Akayesu a prisão perpétua por 
genocídio e  outros crimes contra a humanidade. Também foi perante este 
tribunal que um indivíduo foi julgado pela primeira vez na história pelo 
crime de violação sexual como sendo crime contra a humanidade. 
 
Foi o primeiro tribunal a acusar, prender e julgar um chefe de governo por 
genocídio. A 4 de Setembro de 1998, o tribunal condenou Jean Kambanda, 
antigo primeiro ministro do Ruanda, a prisão perpétua pelos crimes de 
genocídio e outros crimes contra a humanidade. Este foi um precedente de 
extremo significado na justiça internacional e foi invocado posteriormente   
no caso de extradição do General Pinochet, e ainda na acusação e 
transferência para o TPI na Haia do líder sérvio Slobodan Milosevic. 
 
Presentemente, este Tribunal tem detidas sob a sua autoridade 57 pessoas, 
já emitiu 14 veredictos e estão a ser julgados 15 casos.  
 
A actividade deste tribunal não se circunscreve ao Ruanda, suspeitos e 
acusados têm sido detidos e transferidos para Arusha de várias zonas de 
África, da Europa, e da América do Norte. O artigo 28º do Estatuto deste 
Tribunal estabelece que os Estados devem cooperar com o Tribunal na 
investigação e julgamento das pessoas acusadas de cometer violações aos 
direitos humanos. Para assegurar julgamentos justos que respeitem todos 
os requisitos de direitos humanos, o Tribunal tem um esquema de apoio 
judiciário através do qual assiste e paga a defesa das pessoas acusadas que 
não têm meios de custear a sua própria defesa. 
 
Uma área em que este Tribunal se tem distinguido particularmente é a da 
protecção de testemunhas. Ao contrário do que se passou durante o período 
do Holocausto, o genocídio no Ruanda não aparece documentado em forma 
escrita. Neste contexto, os testemunhos das pessoas, muitas das quais são 
também vítimas, é crucial no estabelecimento da acusação. As duas secções 
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do Tribunal destinadas à protecção de testemunhas e vítimas (uma secção 
para a defesa e outra para a acusação) são extremamente importantes, 
pois fornecem ajuda às partes neste domínio, incluindo a implementação de 
programas de protecção de testemunhas, numa região que não tem 
qualquer experiência neste campo. Enquanto que a maior parte das 
testemunhas de acusação vêm do Ruanda, a maioria das testemunhas de 
defesa provém de outros países onde são refugiados e não têm documentos 
de identificação. Nestes casos é muito difícil ir buscar as testemunhas para 
estas participarem nos julgamentos. No entanto, e apesar destas 
dificuldades, o Tribunal tem trazido a julgamento mais de 300 testemunhas 
de vários países, a maior parte delas como testemunhas protegidas. 
 
 

5.2.3 Os maiores desafios do TPIR 
 
Apesar do Tribunal de Arusha ter aberto novos terrenos e assinalado vários 
sucessos a nível de direito internacional, tem sido criticado por ter julgado 
até à data muito poucas pessoas e pelos seus processos demorarem 
demasiado tempo. Aqui é necessário referir que este Tribunal foi instaurado 
para julgar apenas as figuras de proa deste massacre e não as milhares de 
pessoas que estiveram implicadas na guerra civil em 1994. É assim errado 
julgar este tribunal pelo número de pessoas que foram a julgamento, o 
tribunal visa apenas julgar os actores principais e tem como objectivo julgar 
no máximo umas 100-150 pessoas durante a sua vida. 
 
Há várias razões para que os processos sejam morosos, primeiro existem 
muitas fair trial guarantees (disposições processuais que garantem um 
processo justo e equitativo) nas Regras de Procedimento e Prova do 
tribunal, e em segundo lugar, estas regras provém do sistema de common 

law, o que implica julgamentos muito mais demorados que os julgamentos 
com base em sistemas de civil law. 
 
Outro factor que atrasa os julgamentos é o facto de estes serem conduzidos 
em três línguas – inglês, francês e kinyarwanda, a língua do Ruanda. 
Durante os julgamentos tem de haver tradução simultânea destas três 
línguas, o que triplica o tempo normal das sessões. Muitas vezes as 
testemunhas têm de ser trazidas de fora do país o que também não ajuda. 
 
Além de todas estas dificuldades, que um tribunal nacional não tem de 
ultrapassar, o principal obstáculo que o Tribunal de Arusha teve de transpor 
até agora, foi o facto de não existir nenhum suporte a nível de infra-
estruturas no local onde o Tribunal foi instituído. Esta situação causou 
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enormes problemas e atrasos durante os primeiros anos de vida do 
Tribunal. 
 
São muitas as dificuldades de um tribunal desta natureza, e os juizes deste 
Tribunal também reconhecem que a justiça tem de ser mais rápida embora 
sem comprometer a integridade dos processos. Nos últimos anos os 
procedimentos do Tribunal têm sido revistos de forma a retirar alguns 
prazos e procedimentos que alongavam o processo. No entanto, apesar 
destas revisões o tribunal continua atolado de processos e já foi feito um 
pedido ao Conselho de Segurança e à Assembleia Geral para a eleição de 
mais 18 juizes. 
 
O problema da morosidade dos processos é comum à justiça internacional. 
O TPI para a ex-Jugoslávia também se depara com os mesmos problemas, 
sendo o tempo de duração média dos processos normalmente de 18 meses. 
O TPIJ também solicitou em Junho de 2001 mais 27 juizes ad litem. 
 
A questão da execução de sentenças é uma área de sucesso que ilustra 
bem a dinâmica da globalização da justiça. O artigo 26º dos estatutos deste 
tribunal dispõe que a prisão deve ser feita no Ruanda ou em qualquer um 
dos Estados que conste da lista de Estados indicada pelo Conselho de 
Segurança que tenham manifestado a sua vontade em aceitar pessoas 
condenadas. Por razões da política do tribunal, este prefere que as 
sentenças sejam executados em países africanos, até agora a UN já assinou 
acordos desta natureza com três países africanos: Benin, Mali e a 
Suazilandia, e estão a decorrer negociações com outros países africanos. 
 
A conclusão destes acordos tem sido um sucesso para o Tribunal, o desafio 
está na sua aplicação pois a credibilidade de todo o sistema judicial assenta 
na capacidade em executar as sentenças do tribunal. Apesar destes Estados 
terem manifestado uma grande vontade política, deparam-se muitas vezes 
com a falta de recursos financeiros para poderem arcar com os custos 
destes acordos. A acrescer a este problema, muitas prisões africanas estão 
longe de cumprir os mínimos exigidos pelas NU o que faz com que o 
Tribunal tenha de arcar com os custos de renovação das prisões dos países 
para onde irão os seus condenados. 
 
É ainda pertinente notar que, como vimos acima, este problema do 
financiamento não existe no caso do Tribunal para a ex-Jugoslávia. Esta 
realidade dupla no contexto operacional destes dois tribunais é uma 
ilustração bem viva do que significa prestar justiça internacional em África. 
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5.2.4 O impacto da actividade do TPIR em África 
 

O trabalho deste Tribunal tem tido um impacto bastante positivo em África. 
Quanto ao impacto do próprio tribunal, nos primeiros tempos de criação 
deste tribunal, as suas relações com o Ruanda eram um pouco áridas e 
muitos ruandeses consideravam-no como um projecto demasiado ambicioso 
e condenado à partida. Esta foi a primeira reacção à não inclusão da pena 
de morte nos estatutos do Tribunal e à localização da sede do Tribunal fora 
do Ruanda contrariando assim os desejos do governo ruandês. 
 
Com o passar dos anos, e como resultado da crescente eficiência deste 
tribunal e da progressiva consciencialização no Ruanda da importância 
deste tribunal na necessidade de justiça que o país vive, as relações entre o 
Tribunal e governo deste país têm melhorado consideravelmente. Também 
o Outreach Programme to Rwanda, desenhado para mostrar à população o 
trabalho do tribunal, tanto através dos meios de comunicação, como 
através de visitas ao tribunal tem sido uma ajuda para melhorar a imagem 
deste tribunal. 
 
O TPIR também teve um impacto no continente africano em geral. Numa 
região do mundo com uma tradição de impunidade desde há várias 
décadas, o seu trabalho é o primeiro exemplo de processos contra membros 
importantes de governo por crimes de genocídio, crimes de guerra e crimes 
contra a humanidade. Um exemplo desta influência são os Acordos de 
Lusaka celebrados em 1999 relativos ao conflito na República Democrática 
do Congo, estes acordos contém uma disposição que prevê a entrega ao 
Tribunal de Arusha de suspeitos de genocídio envolvidos na guerra. 
 
A demonstração prática do funcionamento e do trabalho do tribunal 
também influenciou a decisão da comunidade internacional quando 
estabeleceu o Tribunal Especial para a Serra Leoa, que irá ter as mesmas 
regras de prova e procedimento que o TPIR. Também é esperado que o 
TPIR, dada a sua experiência, seja chamado a cooperar com o tribunal em 
Serra Leoa. 
 
Apesar do importante contributo deste tribunal para a Justiça em África, o 
TPIR não tem recebido o apoio que seria de esperar dos Estados africanos. 
Ao contrário do que acontece com o TPIJ, os governos africanos não estão 
politicamente envolvidos com o trabalho do tribunal, à excepção do Egipto, 
nenhum Estado contribuiu para o Tribunal Voluntary Contribution Trust 
Fund, que existe à parte do financiamento das NU. As maiores contribuições 
para este fundo têm vindo dos países europeus e norte-americanos. Seria 
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importante que os países africanos pudessem contribuir, desta maneira 
estariam a enviar uma mensagem de apoio à justiça e à responsabilidade 
criminal.  
 
 

5.2.5 África, o Tribunal Penal Internacional e a Jurisdição 
Universal 

 
Como vimos, o TPIR tem feito um trabalho notável no desenvolvimento do 
conceito da justiça penal internacional e na globalização da justiça, em 
geral: para crimes graves que foram cometidos num pequeno país da África 
Central em 1994, a justiça tem sido aplicada por um tribunal internacional 
com 16 juizes de vários países diferentes; pela primeira vez personalidades 
poderosas são detidas e presas em operações globais espalhadas pela 
Europa, África e América do Norte; e as sentenças são impostas pelo 
tribunal e executadas em vários países. 
 
Mas os dois tribunais ad hoc, são essencialmente, um importante meio de 
ligação entre o imediatismo da crise no momento que levou à sua criação e 
a necessidade dum quadro legal internacional de justiça internacional. Com 
a adopção em Julho de 1998 dos Estatutos de Roma, realizou-se este 
objectivo. 
 
Como referido acima, a adopção do estatuto de Roma tem sido aclamada 
como o mais importante avanço contra a impunidade de todo o século XX, e 
também é verdade que sem o trabalho pioneiro dos TPIR e TPIJ isso não 
teria sido possível. A jurisdição permanente do TPI, ao contrário dos seus 
predecessores será complementar dos tribunais nacionais, e sendo uma 
instituição permanente irá certamente ultrapassar as limitações dos outros 
dois tribunais no que diz respeito à jurisdição geográfica e temporal. 
 
África  tem um papel muito importante na formação do TPI, actualmente 
apenas 8 países africanos ratificaram o estatuto  e foi assinado por 37 
países africanos. 
 
A maior fraqueza na participação africana no TPI é a legislação nacional dos 
países africanos. Como a jurisdição do TPI só pode ser invocada quando os 
tribunais nacionais não têm possibilidade de proceder ao julgamento, é 
duvidoso que os Estados africanos sejam capazes de julgar os seus próprios 
cidadãos que cometam crimes de genocídio, etc. Como estes Estados não 
têm instituições capazes de julgar os criminosos, é provável que a maior 
parte dos acusados trazidos ao TPI sejam cidadão africanos o que pode dar 
a ideia de uma justiça discriminatória. 
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A segunda fraqueza dos países africanos, é que enquanto os Estados 
europeus vieram para as negociações deste tribunal plenamente informados 
sobre a prática e experiência do TPIJ, os Estados africanos como nunca 
estiveram envolvidos com o TPIR, participaram na discussão sem pontos de 
referência do passado. Esta situação cria a aparência que o processo do TPI 
foi conduzido sem a perspectiva africana. 
 
A legislação africana, assim como outras partes do mundo, também não 
prevê o instituto da jurisdição universal, que significa que qualquer Estado 
tem jurisdição sobre os que violam os direitos humanos, cometem crimes 
de genocídio, guerra, tortura, independentemente do local da ocorrência 
dos crimes, da nacionalidade do acusado e da vítima. 
 
O conceito de jurisdição universal é uma ilustração perfeita do fenómeno da 
globalização da justiça. È um enorme avanço o facto de se poder perseguir 
a impunidade, não apenas no futuro, mas também no presente, numa 
altura em que ocorrem tantas violações de direitos humanos que aparecem 
fora da jurisdição da justiça internacional pois, por uma lado, os tribunais 
ad hoc não têm jurisdição sobre muitos acontecimentos, e por outro lado o 
TPI  não tem jurisdição retroactiva. 
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6. Outros Tribunais 
 
 
6.1 O Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) 
 
6.1.1 Introdução    

 
O TIJ, com sede em Haia, foi criado em 1945 no âmbito das Nações Unidas 
e é o seu principal órgão judicial. É uma jurisdição permanente, de 
competência genérica, cuja missão consiste em resolver os diferendos entre 
os Estados que reconhecem as suas competências, em conformidade com o 
Direito Internacional Público. A pedido de organizações internacionais, pode 
também emitir pareceres jurídicos. Não tem competência para julgar 
particulares.  
 
Os Estados membros das Nações Unidas fazem automaticamente parte do 
Estatuto do Tribunal, mas isso não significa que aceitem a sua competência. 
Esta aceitação tem de ser concretizada através das várias formas previstas 
no artigo 36º do Estatuto do Tribunal (cláusula facultativa de jurisdição 
obrigatória). Apenas o Reino Unido aceita hoje em dia a competência  do 
TIJ nesta modalidade mais abrangente. Na realidade, apenas pouco mais de 

 dos membros da comunidade internacional aceita automaticamente o 
Tribunal. 
 
A acrescer a esta circunstância, a parte condenada tem ainda de aceitar a 
sentença, sob pena de ser interposto recurso ao Conselho de Segurança da 
ONU, o que significa que na prática os cinco membros permanentes deste 
Conselho estão livres de julgamento. Em 1984, os Estados Unidos puderam 
rejeitar a aplicação de uma sentença que os condenou na sua acção contra 
a Nicarágua.  
 
A actividade do Tribunal tem vindo a crescer nos últimos anos, quer em 
termos  de quantidade, quer em termos de importância política, e o TIJ tem 
intervindo para resolver vários diferendos: entre o Qatar e o Bahrain, entre 
a Eritréia e o Iemen, etc. No entanto, infelizmente o Tribunal continua a ser 
considerado uma instância lenta e pouco eficaz. 
 
O Tribunal é composto por quinze magistrados independentes, propostos 
pelos Estados partes no Estatuto, e eleitos pela Assembleia Geral e pelo 
Conselho de Segurança das Nações Unidas. 
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Tab. 4 – Tribunal Internacional de Justiça – Julho 1996 

 Estados que aceitam 
jurisdição obrigatória 

Estados Parte do 
Estatuto 

1925 (TPJI) 
1930  
1935  
1940  
1945 (TIJ) 
1950  
1955  
1960  
1965  
1970  
1975  
1980  
1985  
1990  
1995 

23  
29  
42  
32  
23  
35  
32  
39  
40  
46  
45  
47  
46  
53  
59 

36  
42  
49  
50  
51  
61  
64  
85  
118  
129  
147  
157  
162  
162  
187 

 Fonte: Elaborado pela própria autora 
 
 

Tab.5 – Estados que reconhecem a competência do Tribunal  
     (com e sem reservas) - Julho de 1996 

Austrália  
Áustria  
Barbados  
Bélgica  
Botswana  
Bulgária  
Camboja  
Camarões  
Canadá  
Colômbia  
Costa Rica 
 Chipre 
Dinamarca  
República 
Dominicana  
Egipto 
Estónia  
Finlândia  
Gâmbia  
Geórgia 
Grécia 

Guiné-Bissau  
Haiti  
Honduras  
Hungria  
Índia  
Japão 
Quénia  
Libéria  
Liechtenstein  
Luxemburgo  
Madagáscar  
Malawi  
Malta  
Mauricias  
México  
Nauru  
Nova Zelândia  
Holanda 
Nicarágua  
Nigéria 

Noruega 
Paquistão 
Panamá 
Filipinas  
Polónia 
Portugal  
Senegal  
Somália  
Espanha 
Sudão 
Suriname  
Suazilândia  
Suécia 
Suíça  
Togo  
Reino Unido, Grã 
Bretanha e Irlanda 
do Norte 
Uganda  
Uruguai 
Zaire 

Fonte: Elaborado pela própria autora 
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6.1.2 Portugal e o TIJ 
 

 
Portugal emitiu a declaração de aceitação da competência do Tribunal 
imediatamente a seguir à sua adesão à Organização das Nações Unidas 
(artigo 36º, n.º 2) em 14 de Dezembro de 1955, passados poucos dias da 
sua aceitação, Portugal instaurou a sua primeira acção nesta instância 
judicial. Até hoje nunca houve um juiz português neste Tribunal, tendo sido 
nomeados pela parte portuguesa juizes ad hoc (para casos concretos) 
nalgumas instâncias que envolveram Portugal. 
 
O primeiro caso que Portugal levou ao TIJ, apenas três dias após ter 
depositado a sua declaração de aceitação da competência do Tribunal, foi 
uma acção contra a Índia relativa ao direito de passagem sobre o território 
indiano (Right of Passage over Indian Territory – Portugal v. Índia – 1955-
1960). Com esta acção Portugal pretendia ver confirmada a sua soberania 
sobre as suas possessões na Índia, concretamente Portugal pediu ao TIJ 
que confirmasse o direito de passagem de militares e civis (bens e pessoas) 
para os enclaves de Dadrá e Nagar-Aveli que sustentava ter base, quer 
convencional quer consuetudinária, resultante de um costume bilateral 
existente entre os dois Estados. A sentença final, além de ter ficado famosa 
por ter reconhecido pela primeira vez um costume bilateral internacional, 
deu razão a Portugal, reconheceu o direito de passagem de civis, assim 
como reafirmou a soberania portuguesa. No entanto, isso não evitou a 
invasão dos territórios portugueses na Índia em 1961. 
 
O segundo caso levado por Portugal ao TIJ,  foi o caso de Timor Leste (East 
Timor - Portugal v. Austrália- 1991-1995). A acção resultou da existência de 
um tratado entre a Austrália e a Indonésia – Tratado de Timor GAP, 
assinado em 11 de Dezembro de 1989, que criou uma zona de cooperação 
para a exploração conjunta de recursos petrolíferos existentes na 
plataforma continental na área entre a “província indonésia de Timor Leste” 
e a Austrália. Portugal pretendia que o Tribunal reafirmasse os direitos do 
povo de Timor-Leste à autodeterminação, integridade territorial e 
soberania, e que o TIJ declarasse que a Austrália, ao celebrar o Tratado de 
Timor GAP, ofendia os direitos do povo de Timor Leste, bem como os de 
Portugal como Potência Administrante do Território.  No seu acórdão de 
1995, o Tribunal acabou por dar razão a uma das excepções processuais 
que foram invocadas pela Austrália e não chegou a apreciar a substância da 
questão, referindo não poder julgar o processo sem a intervenção de uma 
parte essencial deste, ou seja, da Indonésia. No entanto, a final o Tribunal 
afirmou que Timor Leste era um território não autónomo e o seu povo tinha 
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direito à autodeterminação. Finalmente, na sequência de um referendo 
realizado em Agosto de 1999, o povo de Timor Leste acabou por se tornar 
independente. 
 
O último caso em que Portugal se vê envolvido com este Tribunal, ainda 
está por terminar, e trata-se da acção da Sérvia e Montenegro antiga ex-
Jugoslávia contra Portugal e outros (Alemanha, Bélgica, Canadá, Espanha, 
Estados Unidos da América, França, Holanda, Itália e Reino Unido). Esta 
acção foi interposta a 29 de Abril de 1999, em resposta aos 
bombardeamentos da NATO contra o seu território, na sequência da crise 
no Kosovo. A Jugoslávia considerou estes bombardeamentos ilegais por 
violarem obrigações internacionais que proíbem o uso da força nas relações 
internacionais, a intervenção nos assuntos internos e a violação da 
soberania. Este processo - Legality of the Use of Force - ainda está por 
terminar relativamente a oito dos dez Estados envolvidos, incluindo 
Portugal, e foi apenas encerrado no que diz respeito a Espanha e aos EUA 
por razões processuais.  

 
 
6.2 Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias 

(TJCE) 

 
Sediado no Luxemburgo, este Tribunal que foi criado em 1952, nasceu com 
o objectivo de fazer respeitar os tratados que ligavam os Estados-membros 
da EU. Hoje, esta é a instituição jurisdicional da União Europeia e, além de 
verificar a compatibilidade com os Tratados dos actos das instituições 
europeias e dos governos, tem ainda como função a possibilidade de se 
pronunciar, a pedido de um tribunal nacional, sobre a validade ou 
interpretação das disposições do direito comunitário.  
 
O TJCE vela assim pela aplicação do Direito Comunitário, e a ele podem 
recorrer as várias instâncias comunitárias, bem como os Estados-membros 
e as jurisdições nacionais. Este Tribunal é composto por tantos juizes 
quantos os Estados-Membros. Por conseguinte, actualmente, conta com 
vinte e cinco juizes assistidos por oito advogados-gerais designados de 
comum acordo pelos Estados-Membros, para um mandatos de seis anos.  
  
Em 1989 foi criado o Tribunal de Primeira Instância, que tem por 
objectivo melhorar a protecção jurisdicional das pessoas, permitindo que  
pessoas individuais e colectivas possam recorrer directamente a este 
Tribunal, e instituindo um nível duplo de jurisdição. A criação deste Tribunal 
veio aliviar a carga de trabalho do TJCE permitindo que este se concentre 



A Globalização e a Justiça Internacional      

 

 Mestrado em Gestão Pública – Universidade de Aveiro                       105

na sua missão fundamental de interpretação e aplicação uniforme do direito 
comunitário.  
 
O projecto de  Constituição Europeia, previa a criação do Tribunal de Justiça 
da União Europeia (TJUE) que incluiria o Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias, o TPICE (que passaria a designar-se "Tribunal 
Geral") e tribunais especializados. Este projecto está agora em suspenso. 
 

Gráf. 1 - TJCE: recursos por omissão contra os Estados-
Membros por desrespeito do direito europeu 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: RAMONET, Ignacio - Atlas da Globalização Le Monde 

Diplomatique. Lisboa: Le Monde Diplomatique SA., 2003. 
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CONCLUSÃO 

 
Vimos a globalização como um processo de integração crescente das 
economias mundiais, dos sistemas financeiros, do comércio e, 
progressivamente da sociedade vista no seu conjunto. No entanto, a dita 
“aldeia global” ainda é um mito. Muitos acontecimentos têm sido ignorados 
pelos meios de comunicação e milhões de indivíduos ficaram à margem 
deste processo. A globalização ainda é um processo imperfeito e talvez 
esteja condenado a ser. 
 
Do estudo que foi feito, a conclusão mais evidente é que perante o processo 
da globalização, a justiça e o direito têm de se pautar por novas regras. O 
mundo do direito internacional está num ponto de viragem, e daqui retiram-
se as seguintes ilações: 

• O processo da globalização trouxe novas necessidades a nível 
de regulamentações internacionais. As regulamentações que se 
tornam necessárias devido ao processo da globalização vão 
começando a aparecer. O direito penal tem conhecido uma evolução 
superior à do direito civil, mas também a este nível pode-se constatar 
um maior número de instrumentos internacionais. Infelizmente, este 
processo ainda é lento e as multinacionais e os actores transnacionais 
continuam a aproveitar as diferenças de legislação entre Estados, 
quer em matéria fiscal, quer em matéria de direito do trabalho, do 
investimento ou do meio ambiente. 

 
• No centro das transformações que foram provocadas pela 

globalização estão os Direitos Humanos. O indivíduo tornou-se 
sujeito de direitos individuais, jurídicos, e inerentes à condição 
humana. As violações destes direitos são hoje questões jurídicas do 
foro criminal e como tal passíveis de sanções.  

 
Os direitos humanos são a base da cooperação internacional na área 
de direito penal, e apesar da cooperação internacional ser uma 
função estadual, hoje, os direitos humanos, impõem direitos e 
deveres a nível de Direito Internacional que vão muito além do 
conceito tradicional de Estado e que podem entrar em conflito com as 
legislações nacionais. Os novos modelos e valores da nova ordem 
internacional são a base dos direitos humanos fundando assim uma 
nova ordem constitucional.  
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• Assiste-se a uma expansão significativa do direito penal 
internacional. A globalização da Justiça tem tido uma expansão 
contínua desde 1945, acelerada pelo fim da Guerra Fria. Esta 
expansão deu-se principalmente na área do direito penal 
internacional relativamente aos crimes de guerra e aos crimes contra 
a humanidade. A constituição do Tribunal Penal Internacional foi a 
coroa de glória desta evolução.  

 
• Como resultado da globalização está a surgir um novo quadro de 

good governance que irá trazer consigo uma nova delimitação das 
funções do Estado, da soberania nacional e do poder político. No 
entanto, este novo quadro não poderá esquecer o papel dos Estados. 
Neste novo contexto, o Estado está perante novos desafios, novos 
deveres e novas responsabilidades. Na realidade, a promoção dos 
novos valores internacionais mesmo a nível dos direitos humanos é 
resultado da acção dos Estados, da cooperação entre eles a nível 
internacional. 

 
A globalização, através da criação de interdependência entre todas as 
pessoas no mundo, aumentou a necessidade de uma acção global, e, para 
que seja possível uma acção concertada a nível mundial é necessário 
melhorar a cooperação internacional. Infelizmente, esta necessidade 
tornou-se óbvia com os infelizes acontecimentos de 11 Setembro 2001 em 
Nova Iorque, 11 de Março 2004 em Madrid, e agora a 7 de Julho 2005 em 
Londres.  

 
Apesar dos argumentos a favor de uma acção colectiva e da resolução de 
problemas através de cooperação internacional, essa cooperação ainda não 
existe totalmente e infelizmente os Estados ainda seguem interesses 
nacionais nas relações internacionais. Os bens essenciais para uma era 
global “justa”, ou seja a regulação económica, segurança ambiental, o fim 
do crime organizado e do terrorismo, e uma maior justiça social, não podem 
hoje ser providenciados por um só Estado.  
 
No caminho de uma sociedade mais justa, podemos contar hoje com a 
ajuda das novas tecnologias, da sociedade civil e das instituições 
internacionais. O desenvolvimento de instituições internacionais 
apropriadas, como os tribunais internacionais, é um elemento fundamental 
neste caminho. Fruto da globalização, que está longe de ser apenas 
económica, a justiça num contexto global é uma área em crescimento e os 
tribunais internacionais terão no futuro um papel cada vez mais importante 
na resolução dos conflitos internacionais. Ser “cidadão do mundo” é isso 
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mesmo, ser titular de direitos e estar sujeito a obrigações que ultrapassam 
as fronteiras nacionais. 
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