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1) Noções iniciais

- As restrições aos direitos dos Estados estão ligadas à sua responsabilidade internacional.

- Assim existe um tripé a ser avaliado nesta temática: atos passíveis de responsabilização; produção de
danos e gradação da responsabilidade.

- Este será o caminho de análise da matéria ao longo das aulas deste tema e do tema seguinte (o qual
terá maior enfoque no fenômeno da intervenção).

2) Atos passíveis de responsabilização

- Em regra, “os Estados podem ser responsabilizados internacionalmente em caso de violações ao
direito internacional ou de danos provocados a outros Estados a particulares.” (Varella)
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- A responsabilização por força dos motivos expostos representa, em si, restrições aos direitos dos
Estados, que não podem se valer de tais prerrogativas de maneira absoluta, caso o resultado seja a
violação de direitos e/ou a promoção de danos.

- A base da sua responsabilização internacional é similar à responsabilidade jurídica estabelecida no
âmbito do direito nacional.

- “Em direito interno, a responsabilidade civil, penal e administrativa foi erigida com base na existência
de uma ordem jurídica acima dos sujeitos de direito e na possibilidade de coerção legítima. No direito
internacional, trata-se de um conceito que evolui conforme o grau de integração entre os Estados.”
(Varella)

- A proliferação de instrumentos internacionais ou supranacionais de solução de controvérsias, o
movimento que se identifica atualmente tende a institucionalização de mecanismos específicos que
buscam majorar a relevância do direito e minorar as influências políticas nesse cenário.

- Observa-se a tendente juridicização dos conflitos como mecanismo que restringe os direitos dos
Estados, do ponto de vista do direito internacional.
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- Não é manobra fácil, já que os Estados no ambiente jurídico internacional gozam de direitos
característicos, como é o caso da soberania.

- Por isso, em geral, os casos de responsabilização mais recorrentes dizem respeito às questões
patrimoniais. Ex.: danos à propriedade de estrangeiros no território de determinado Estado; danos
decorrentes de falhas quanto à nacionalização de empresas; etc.

- Outro tema que vem ganhando bastante atenção no cenário da responsabilização dos Estados,
enquanto forma de limitação de seus direitos internacionais (em especial, a soberania), diz respeito aos
casos de violação ou proteção insuficiente dos direitos humanos (muito forte em sistemas de integração
internacional, como a UE – Corte Europeia de Direitos Humanos).

- O processo de adensamento jurídico da responsabilidade internacional dos Estados, com a
consequente limitação de seus direitos, tem sido um processo lento, muitas vezes dificultado pela
desigualdade entre os Estados e os indivíduos.

- Existem problemáticas como a imunidade absoluta de jurisdição e de execução são fatores que
dificultam ainda mais a efetividade da restrição de direitos internacionais dos Estados em prol das
eventuais reparações de danos.
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- “O dever de indenizar decorre da existência de uma ação ou omissão do Estado, de um dano e de uma
relação causal entre a ação ou omissão e o dano.” (Varella).

- O conceito apresentado por Varella é mais amplo.

- Rezek apresenta um conceito mais restrito: “O Estado responsável pela prática de um ato ilícito segundo
o direito internacional deve ao Estado a que tal ato tenha causado dano uma reparação adequada.”

- Para ele, as restrições decorrentes da responsabilização jurídica, na esfera internacional, limita-se aos
sujeitos de direito das gente: incluiria os Estados e as Organizações Internacionais.
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- Sobre o fundamento, Rezek também se debruça sobre outros aspectos: “não se investiga, para afirmar
a responsabilidade do Estado ou da organização internacional por um ato ilícito, a culpa subjetiva: é
bastante que tenha havido afronta a uma norma de direito das gentes, e que daí tenha resultado dano
para outro Estado ou organização. Muitos são os casos em que a falta consiste apenas na insuficiência
de zelo ou diligência no tocante à preservação da ordem pública (daí resultando injúria sobre pessoas
ou bens estrangeiros), ou à garantia de segurança em áreas pelas quais o Estado é responsável, como
seu mar territorial. Igualmente certo, contudo, é que não se admite em direito das gentes uma
responsabilidade objetiva, independente da verificação de qualquer procedimento faltoso, exceto em
casos especiais e tópicos, disciplinados por convenções recentes.” (Rezek) Ex.: atividades nucleares.

- A imputação do dano ao Estado pode ocorrer em relação aos atos dos seus agentes, por incentivo ou
tolerância destes.

- Varella afirma que não existem convenções multilaterais genéricas no tema, que é objeto de regulação
por meio dos costumes internacionais, em regra.
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- Tratados específicos:

• Convenção de Haia, de 1907, sobre os Danos Provocados por Forças Armadas em Campanha;

• Convenção de Viena, de 1963, sobre Acidentes Ocorridos no Transporte de Material Nuclear;

• Tratado de 1972, sobre os Danos Decorrentes do lançamento de Satélites;

• Convenção de Bruxelas, de 1969, sobre Poluição do Mar por Hidrocarburetos.

Requisitos para a responsabilidade civil internacional (Varella):

a) Ato passível de responsabilização: ação ou omissão do Legislativo, Executivo ou Judiciário contra o
Direito Internacional;

b) Dano grave;

c) Nexo de causalidade entre o ato e o dano e imputabilidade da ação ao Estado ou Organização
Internacional.
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a) Ação ou omissão

- Destaque para as omissões geradoras de responsabilidade.

- Tem relação com a não se evitar o dano (inércia).

- Ex.: 1946 – navios britânicos atravessavam o Canal de Corfu (território da Albânia) e explodiram ao
se chocarem com minas marítimas, provocando a morte de muitos tripulantes. Reino Unido acusou
a Albânia de haver declarado a área como livre de minas, de modo que o acidente teria decorrido de
ato posterior à declaração ou de omissão indevida. Houve condenação da Albânia pela CIJ ao
pagamento de indenização pecuniária ao Reino Unido, reconhecendo sua responsabilidade
internacional diante da grave omissão.

- Não há uma busca por risco zero, pois seria inviável tal juízo de certeza absoluta quanto às
possibilidades de danos nas mais diversas situações internacionais.

- O que se busca é minimização das dúvidas, numa análise de riscos aceitáveis, a fim de reduzir ao
máximo as possibilidades de danos eventuais aos interesses de toda a sociedade internacional.
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- Princípio da prevenção: “o princípio da prevenção é aplicável quando se conhece a possibilidade de
dano e, portanto, há uma decisão de assumi-lo (ou não), vinculada a uma análise integrada de risco”.
(Varella)

- Princípio da precaução: “o princípio da precaução é aplicável quando há uma suspeita fundada de dano
eventual e se prefere agir de forma negativa (não agir ou evitar a omissão), para que novos estudos
sejam realizados e assim conhecer melhor a real dimensão do perigo.” (Varella)

- “O princípio da prevenção é consolidado no direito internacional, enquanto o princípio da precaução
caminha para um reconhecimento amplo, já tendo sido previsto em diferentes tratados multilaterais e
reconhecido nos mais diferentes ambientes jurídicos”. (Varella)
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a.1) ato ilícito ou não proibido

- “A ilicitude não se refere à violação do direito nacional dos Estados, mas ao direito internacional, à
época do fato (tempus commissi delicti). Da mesma forma, um ato considerado ilícito pelo direito
internacional não necessariamente será julgado razoável para justificar uma indenização no plano
internacional.” (Varella)

- Não se exige previsão específica em tratado.

- “Nesse sentido, a responsabilidade internacional pode derivar de ato ilícito ou de um ato não proibido
pelo direito internacional, quando a ação ou omissão causam um dano transfronteiriço a outro Estado.
Assim, quando um Estado polui um rio, por exemplo, ainda que não exista um tratado que obrigue a
preservar a qualidade das águas desse rio, poderá ser responsabilizado e ter que reparar o dano.”
(Varella)
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- Dano transfronteiriço: “deve ser entendido de forma ampla, compreendendo não apenas os Estados
vizinhos, mas todos os territórios além de suas fronteiras que possam ser afetados. Quando se diz que
um dano é transfronteiriço, significa que seus efeitos não respeitam as fronteiras dos Estados e que se
propagam internacionalmente.” (Varella)

- Comissão de Direito Internacional (CDI): em 2001, preparou modelo de Convenção sobre a
Responsabilidade por Atos Não Proibidos pelo Direito Internacional, para abranger as atividades
potencialmente danosas.

- “A responsabilidade internacional é compreendida tanto em atos praticados no cumprimento dos
deveres estatais, ilícitos ou não proibidos como de atos ilícitos no direito doméstico (em
descumprimento de ordens recebidas, por exemplo). No entanto, neste último, para que o Estado seja
responsabilizado por seus atos, é preciso pelo menos que o ato ilegal esteja revestido de oficialidade, a
ponto de induzir os demais a acreditarem que se trata de um ato do Estado ou então que o agente tenha
utilizado instrumentos fornecidos pelo Estado para atingir os objetivos ilícitos.” (Varella)
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a.2) ação ou omissão do Estado ou de uma Organização

- Atos do poder executivo, legislativo ou judiciário: “o ato pode ser praticado ou tolerado por qualquer
dos poderes do Estado – executivo, legislativo ou judiciário, por exemplo, de qualquer nível federativo,
assim como por uma Organização Internacional.” (Varella)

- Uma lei nacional pode ser considerada ilegal do ponto de vista internacional.

- Uma decisão judicial nacional também pode ser considerada ilegal do ponto de vista internacional.

- “O direito doméstico é visto como uma fonte de informações para o direito internacional, e não como
uma obrigação a seguir. O direito doméstico informa ao direito internacional se os tratados estão sendo
cumpridos pelo Estado.” (Varella)

-Os atos e omissões dos juízes e atos administrativos também são considerados atos do Estado. Ex.:
demora na prestação jurisdicional.

- “O Estado não pode invocar particularidades do seu sistema constitucional ou de sua vida política para
escapar às obrigações do direito internacional: é a contrapartida da interdição dos demais Estados em
imiscui-se em seus assuntos internos.” (Varella)
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Ex.:

- Caso brasileiro da proibição da importação de pneus usados por meio de um decreto, em 2005. O
objetivo foi de evitar problemas ambientais e sanitários. Estados europeus ingressaram perante o Órgão
de Solução de Controvérsias da OMC. Alegaram que a medida não servia para a proteção do meio
ambiente e da saúde humana. Afirmaram que havia aceitação da importação em favor somente de
algumas empresas por meio de liminares judiciais. A OMC condenou o Brasil por entender não haver
coerência na proteção que era parcial, apesar de ter aceitado os argumentos brasileiros quanto à
proteção do meio ambiente. Para a OMC, a admissão de importação em favor de algumas empresas
maculava o argumento protetivo e as decisões judiciais serviriam para orientar o direito internacional
sobre o cumprimento de obrigações, o que, no caso, demonstrou um resultado negativo. O ato do poder
executivo (decreto) e as decisões judiciais brasileiras, no entanto, não vinculariam o direito
internacional. O resultado final apresentado pelas medidas de direito interno foram negativos do ponto
de vista internacional. Sobre o tema, no final de 2007, o STF julgou o mérito de alguns processos,
gerando precedentes que proibiam a possibilidade de liminares, buscando dar coerência ao sistema
interno que motivou a elaboração do decreto.
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Ex.:

- Outro caso envolvendo o Brasil foi a condenação perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos,
em 2009, em razão de autorização judicial, sem devida fundamentação, de autorização de escutas
telefônicas contra líderes do Movimento Sem Terra. A legislação interna e a constituição brasileira
exigem a fundamentação da decisão legal que realiza tal autorização. A decisão judicial brasileira sofreu
fortes críticas internacionais, por ter desrespeitado o dever de fundamentação. Tal decisão foi objeto de
recurso no poder judiciário interno, que reforçou a sua suposta legalidade. A CIDH, porém, entendeu que
houve violação do direito internacional por parte do Estado brasileiro e condenou o Brasil a pagar vinte
mil dólares a cada uma das vítimas, a título de danos morais.

- Diversos casos podem gerar a responsabilização do Estado, por exemplo:

• “atos que atentam contra os contratos que beneficiam os estrangeiros e questionam o princípio do
respeito às obrigações contratuais e aos direitos adquiridos;

• atos de prisão arbitrária e maus tratos;
• atos de expulsão arbitrária;
• atos militares, tanto em tempos de guerra como em tempos de paz.”
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a.3) negação da justiça

- Pode ocorrer contra nacionais ou estrangeiros.

- Os casos característicos são:

• “quando o Estado não oferece a devida assistência judiciária, seja porque impede o acesso aos
tribunais ou porque não tem tribunais para resolver determinados litígios;

• quando as autoridades judiciárias se negam a tomar conhecimento das causas propostas, por não
garantir o direito de ação ou a legitimidade da parte, o que ocorre, sobretudo quando se trata de
estrangeiros;

• quando não oferecem as garantias necessárias à boa administração da justiça;
• quando há demora na prestação jurisdicional.” (Varella)
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- O caso mais recorrente de responsabilização do Estado decorre da demora na prestação jurisdicional.

- Esses casos, apesar de não terem reconhecimento no direito nacional brasileiro, geram a
responsabilização internacional, reconhecida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.

- O Brasil ratificou o Pacto de São José da Costa Rica apenas recentemente, por isso, o número de
condenações não é ainda maior do que o que já se julgou na CIDH.

- Importante fixar que a responsabilização internacional pode ocorrer por conta de omissões, inclusive
do legislativo, no que tange a algum compromisso internacional, nos sistemas em que isso seja
obrigatório (Europa, por exemplo).

- Observar, porém, que nem todo sistema jurídico prevê a obrigatoriedade de internalização de diretivas
internacionais . Com isso, “a obrigação de internalizar uma norma internacional já ratificada não existe
nos demais sistemas jurídicos, mas acreditamos que não tardará a existir, sobretudo com a progressão
da responsabilidade internacional do Estado em função de tratados ratificados, particularmente em
direitos humanos.” (Varella)
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a.4) atos de particulares

- Em regra, não comprometem o Estado.

- O compromisso do Estado diante de atos de particulares verifica-se quando “há dever de vigilância ou há
cooperação nas ações internacionais para evitar o dano ou punir os responsáveis por danos, o que é
extremamente relevante em questões de terrorismo.” (Varella)

- O particular envolvido em um ato de possível responsabilização estatal internacional não precisa ter um
vínculo formal.

- Também o fato de ter um vínculo formal com o Estado não é suficiente para que se ligue a sua conduta a
uma responsabilidade do Estado.

- Tudo depende do reconhecimento internacional da condição de indivíduo ligado ao Estado (por qualquer
tipo de elo, ainda que não formal), somado ao fato de que o ato ou omissão praticados atraem a
responsabilidade estatal internacional.
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-Existe um caso típico de responsabilização internacional do Estado por ato de particular é quando um
indivíduo é contratado por agente do Estado, em favor de interesses do Estado, para cometer crimes em
Estado estrangeiro (sequestro de autoridades, ataques terroristas, atos de sabotagem, etc.).

- Essa situação dificulta a demonstração de vínculo entre o Estado e o particular.

- “Neste caso, ainda que tais danos sejam contra o consentimento do Estado, há responsabilidade deste.
Trata-se de uma interpretação da responsabilidade civil que avança no direito internacional, pela qual
não se considera mais se os agentes privados contratados agiram ou não sob as ordens do Estado, mas
que busca possibilitar a responsabilização com base em um conceito realista de accountability.”
(Varella)
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a.5) insurreições, revoltas e guerras

- Em regra: “O Estado não é responsável por uma insurreição, uma revolta, uma guerra civil ou mesmo
uma guerra internacional nem pelo fato dessas situações terem provocado danos. Tais eventos são
considerados como situações de força maior, que excluem a responsabilidade internacional.” (Varella,
citando decisão do Tribunal arbitral no contencioso entre a Espanha e o Reino Unido)

- “O direito internacional não se importa com os motivos da revolução, ‘nem do caráter mais ou menos
moral de seus líderes ou da avaliação dos ideais políticos ou sociais que os inspiram, nem da
generalidade ou localidade do movimento, nem do reconhecimento dos insurgentes como beligerantes,
seja por um governo regular ou estrangeiro.’ No entanto, quando há vitória dos rebeldes que se tornam
governantes, a responsabilidade internacional do Estado é reconhecida pelo direito internacional.”
(Varella)
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- Situações especiais:

• “os atos militares, praticados pelos agentes do governo ou pelos rebeldes, não geram nenhuma
responsabilidade do Estado em função dos danos ocasionados, conforme a exclusão da forma maior. No
entanto, há responsabilidade quando os militares extrapolam as leis aplicáveis aos conflitos armados,
quando agem com negligência ou quando deixam de agir, quando poderiam. A regra é verificar se os
atos de repressão praticados contra os rebeldes que destroem o patrimônio estrangeiro são equivalentes
em intensidade e rapidez aos que normalmente são utilizados no combate dos demais atos dos
insurgentes. O Estado pode excluir a responsabilidade internacional quando demonstra que os
estrangeiros residentes receberam o mesmo tratamento que os nacionais, no tocante às compensações
(princípio da diligentia quam in suis).

• O Estado não é responsável pelos danos causados a um estrangeiro quando o Estado deste estrangeiro
reconhece a legitimidade dos insurgentes.
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• Se a revolução triunfa, os rebeldes, agora governantes, são responsáveis pelos danos provocados por
seus próprios agentes e pelos agentes do antigo governo, derrotado. Certos autores consideram essa
decisão surpreendente. No entanto, é a solução proposta pela Comissão de Direito Internacional e
recorrente em diversas decisões arbitrais. Um exemplo é a interessante decisão no contencioso Georges
Pinson entre a França e o México, em 1928, quando se considerou que os rebeldes já representavam a
vontade do governo, que deveria ser considerado retroativamente, em função de seu sucesso. Na
Venezuela, no início do século passado, os rebeldes tomaram o poder e aceitaram indenizar a Alemanha e
o Reino Unido pelos prejuízos decorrentes da revolta para a tomada do poder. (Comissões Mistas de
Reclamações entre a Venezuela e a Alemanha, o Reino Unido e a Itália).

• Se a revolução fracassa, o governo responde pelos atos de seus agentes, mas não pelos atos dos
rebeldes, mesmo se os prejuízos forem decorrentes de ações do governo para reprimir os rebeldes
(Tribunal arbitral entre o Reino Unido e os Estados Unidos)” (Varella)
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b) Dano

- O estudo sobre esse tópico pode ser dividido em duas partes: natureza do dano e gravidade do dano.

b.1) natureza do dano

- “O dano pode ser de diferentes naturezas, como a perda de vidas humanas ou violação da integridade
física; a perda ou diminuição do valor de um bem, físico ou imaterial; a perda ou dano resultante da
degradação do meio ambiente ou do patrimônio cultural. O valor do dano compreende os custos de
medidas razoáveis para a recuperação do prejuízo, do meio ambiente ou do patrimônio cultural, das
medidas de intervenção necessárias para impedir ou remediar o dano, entre outros.” (Varella)

- Existe previsão normativa para algumas espécies de indenização (ex.: transporte de hidrocarburetos,
como os derivados de petróleo).
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- É possível que a indenização tenha por finalidade a reparação de dano moral, mas nem sempre é
pecuniária (ex.: pedido de desculpas, retratação).

- Interessante notar a possibilidade de dano moral decorrente de operações militares de um Estado no
território de Estado estrangeiro, sem a autorização deste, ainda que não provoque outros tipos de danos
(patrimoniais).

- Ex.: 1998 – serviço secreto de Israel tentou plantar escutas telefônicas em uma estrutura militar do
governo suíço. Com a descoberta, além de prisões, o governo suíço solicitou pedido formal de desculpas
por parte de Israel, o que foi feito. Com a “indenização” em questão, a Suíça entregou o agente israelense
que ainda estava sob custódia.

- Ex.: outro caso foi o do pedido de desculpas formalizado pelos Estados Unidos à China, em 2001, em
razão de um avião militar norte-americano ter invadido o espaço aéreo chinês e aterrissado no aeroporto
de Hainan, sem autorização.
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- Direito de ingerência: medida autorizada de intervenção militar no Estado estrangeiro, por ser
necessária para evitar os resultados danosos, quando a natureza do dano pode ser grave.

- O caminho que se segue é que tais medidas (direito de ingerência) tendem a não configurar a
responsabilidade civil internacional, o que objetiva a proteção de outros valores (vida humana,
preservação ambiental, patrimônio cultural). Atualmente, porém, tais situações ainda não se encontram
legitimadas pelo direito internacional, pois revelam uma violação à soberania.

b.2) gravidade do dano

- A responsabilização internacional dos Estados, que pode limitar alguns de seus direitos, deve ter
natureza grave.

- Dano grave (serious injury): “a gravidade do dano relaciona-se ao montante do prejuízo ou ao valor
intrínseco do bem, ainda que impossível de ser reduzido a valores monetários. Também se relaciona com
o estabelecimento dos danos de forma clara e convincente” (Varella)
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-Tratados: alguns fazem referência a danos significativos, “que vão além dos danos meramente
detectáveis, como também devem ser mais importantes que os simplesmente toleráveis.” (Varella)

- São duas faces de análise:

• objetiva – importância do bem ofendido.
• subjetiva – valoração do dano e da necessidade de forçar a responsabilidade de outro Estado para
obter a reparação.

- As organizações Internacionais tem previsões específicas e diferentes para cada tipo de situação. Ex.:
Organização Mundial do Comércio – estabeleceu a gravidade do dano no contencioso envolvendo os
Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia em caso que tratava de medidas sobre importação de carne de
carneiro fresca, resfriada ou congelada; um aspecto é o tratado de salvaguardas, outro aspecto é o
tratado antidumping.

- Quanto ao tempo: a gravidade do dano deve ser atual ou iminente.

- Princípio da proporcionalidade: utilizado na verificação da gravidade do dano em relação à atividade
que pode ser realizada por diversos Estados (comparativamente).
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c) Vítimas dos danos

- “A vítima é o Estado, que representa o interesse de um particular ou um interesse próprio.” (Varella)

- Endosso: figura que representa a “outorga da proteção diplomática de um Estado a um particular.”
(Varella)

- Quando atua em nome dos interesses de um particular, o Estado objetiva:

• efetivar o direito de fazer respeitar o direito internacional público;
• atuar discricionariamente, escolhendo quais danos possuem gravidade de modo a gerar um
contencioso internacional;
• não conceder proteção diplomática ao particular quando entender que não há gravidade no dano a ser
perquirido internacionalmente.
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- Dano concreto: o dano em direito internacional não pode ser em abstrato, ou seja, deve ser possível
identificar as vítimas. Em regra, não existe, por isso, defesa de interesses coletivos na responsabilização
internacional (segundo Varella)

- As vítimas, quando particulares, devem ser nacionais do próprio Estado que os representa.

- Pontos de destaque no tema:

• “O Estado tem direito de proteção diplomática apenas a seus nacionais.
• A nacionalidade deve existir à época do ilícito ou quando do ingresso do pedido de responsabilização
internacional. Deseja-se evitar assim o forum shopping, ou seja, a mudança de nacionalidade por
conveniência, buscando-se sempre a nacionalidade de um Estado mais poderoso, para garantir a
proteção.
• Não há direito de representação diplomática quando a pessoa tem também nacionalidade do Estado
que se pretende responsabilizar.” (Varella)
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- Exceção à regra do dano concreto: violações de direitos humanos.

- “O direito internacional reconhece, tanto no âmbito da Corte Europeia de Direitos Humanos, como no da
Corte Interamericana de Direitos Humanos, que as vítimas das violações não são apenas os indivíduos,
mas toda a humanidade.” (Varella)

- Por isso, outros Estados (mesmo não tendo nacionais envolvidos na violação) ou um indivíduo
(diretamente) pode ingressar com um pedido de responsabilização perante uma dessas Cortes.

- Para Varella, o tema dos direitos humanos “é uma exceção que pode – no futuro – embasar a
legitimidade de se considerar um Estado como vítima de violações de temas globais, a exemplo da
destruição ambiental de determinados bens de interesse comum (atmosfera, clima, etc.), mas cujos
avanços sofrem resistência da maioria da comunidade internacional.” (Varella)

- Organizações internacionais: “garante-se ainda a responsabilidade funcional, quando se trata de
funcionário de Organização Internacional.” (Varella)

- “Não há vínculo de nacionalidade com a Organização Internacional, porque a nacionalidade é um
vínculo de fidelidade com os Estados. No entanto, estas têm o direito de proteção diplomática, podendo
responsabilizar um Estado ou outro Organização internacional por atos danosos aos seus funcionários ou
a seu patrimônio.” (Varella)



/universidades

- Pessoa jurídica: “quando se trata de uma pessoa jurídica, deve-se considerar a nacionalidade da pessoa
jurídica e não a de seus acionistas. O direito de proteger seus nacionais pertence ao Estado e não aos
particulares ou à empresa.” (Varella)

- Renúncia à proteção diplomática (cláusula Calvo): “no final do século XIX, surgiu a prática em certos
Estados de obrigar as empresas estrangeiras, que desejavam realizar suas atividades em seus territórios,
a renunciar à eventual proteção diplomática por seus Estados de origem, em caso de dano. A renúncia
do direito a recorrer à proteção diplomática do Estado de origem era feita por meio de uma cláusula no
contrato entre a empresa e o Estado onde a atividade seria realizada, conhecida como cláusula Calvo. A
teoria jurídica internacional dominante considera tais cláusulas abusivas e, na prática, não são oponíveis
contra a proteção diplomática.”

- A ineficácia da cláusula Calvo decorre do fato de que a proteção diplomática não recai diretamente
sobre o patrimônio de uma empresa, mas sobre o próprio direito de proteger tal patrimônio, o que é
indisponível.


