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PROTEÇÃO DIPLOMÁTICA: CONCEITO, 
NATUREZA E CONDIÇÕES DE EXERCÍCIO 
 
Eduardo Pimentel de Farias1 
 
Resumo: Para traçar um panorama conciso e seguro da proteção 
diplomática, nós optamos por utilizar o método hipotético dedu-
tivo aliado a uma revisão bibliográfica. O estudo do conceito, da 
natureza jurídica e das condições de exercício da proteção diplo-
mática também revela a mudança de status do indivíduo no qua-
dro jurídico internacional. Continuamente, o direito de proteção 
diplomática foi definido como dependente e enquadrado no pre-
juízo individual. A nacionalidade e o esgotamento dos recursos 
internos são condições consideradas unânimes pela doutrina e 
pela jurisprudência. Grande parte dos autores prefere conservar 
o requisito das mãos limpas para a fase reparatória da demanda, 
onde a avaliação da conduta da vítima poderá conduzir à redução 
ou à exclusão da reparação. Permanece, contudo, sem resposta a 
questão de saber se o direito de proteção diplomática é um di-
reito substantivo ou um direito adjetivo. Do nosso ponto de vista, 
a natureza jurídica da proteção diplomática é heterogênea, pois 
a proteção diplomática é, ao mesmo tempo, adjetiva e substan-
tiva. Adjetiva porque a proteção diplomática é propriamente um 
direito de ação do Estado. O que explica a existência das condi-
ções de exercício. E substantiva porque não se pode negar o in-
teresse do Estado em fazer valer o Direito Internacional. Inte-
resse que está plenamente ajustado com a lógica humanista do 
Direito Internacional do século XXI.  
  
Palavras-Chave: proteção diplomática/ conceito/ natureza jurí-
dica/ condições de exercício 
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Abstract: To design a concise and secure study of diplomatic 
protection, we chose to use the hypothetical deductive method 
combined with a literature review. The study of the concept, le-
gal nature and conditions for exercising diplomatic protection 
also reveals the change in the status of the individual in the in-
ternational legal framework. Continuously, the right to diplo-
matic protection was defined as dependent and limited to indi-
vidual prejudice. The condition of nationality and the exhaustion 
of domestic remedies are unanimous in doctrine and jurispru-
dence. Most authors prefer to keep the clean hands for the repar-
atory phase of the demand, where the assessment of the victim's 
conduct may lead to the reduction or exclusion of the reparation. 
However, the question of the right to diplomatic protection as a 
substantive right or an adjective right remains unanswered.From 
our point of view, the legal nature of diplomatic protection is 
heterogeneous because diplomatic protection is both adjective 
and substantive. It is adjective because diplomatic protection is 
properly a State's right of action. Which explains the existence 
of the exercise conditions. It is substantive because the State's 
interest in enforcing international law cannot be denied. Interest 
that is fully adjusted to the humanist logic of 21st century Inter-
national Law. 
 
Keywords: diplomatic protection / concept / legal nature / exer-
cise´s conditions  
 

Sumário: Introdução; 1 Conceito e Natureza; 2 Condições de 
Exercício; 2.1 Nacionalidade; 2.2 Esgotamento dos Recursos In-
ternos; 2.3 Mãos Limpas (Clean Hands); Considerações Finais; 
Referências. 
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 história da proteção de nacionais em territórios 
estrangeiros teve sua origem na era medieval. 
Nessa época, a transição gradual de sistemas le-
gais evidenciou o declínio de uma espécie de in-
dividualismo em proveito da noção de territoriali-

dade do direito. A centralização de todas as relações de poder 
em torno do proprietário fez com que os antigos princípios de 
pessoalidade da lei perdessem não só a sua utilidade, mas tam-
bém o seu significado. Desse modo, é no sistema feudal que nós 
encontramos o nascedouro da relação contemporânea de prote-
ção do Estado para com o seu cidadão. O sistema feudal base-
ava-se, contudo, no vínculo de fidelidade sustentado no jura-
mento recíproco de proteção e serviço.2 

A ideia de responsabilidade coletiva ganha, assim, um 
contorno primitivo. Ao sujeito era conferido o direito para agir 
em nome do grupo ou em defesa do mesmo. Deve-se mencionar, 
todavia, que tal prerrogativa ainda estava fora do controle ou ar-
bítrio do soberano, que não participava na ação de represália pri-
vada. Essa ação permitia a compensação de um dano sofrido por 
um nacional no estrangeiro através do resgate de bens de estran-
geiros residentes ou estabelecidos no seu próprio país. A inevi-
tabilidade do recurso à força derivava, entretanto, da própria 
condição ocupada pelo estrangeiro na sociedade medieval. Se-
gundo BORCHARD, o estrangeiro era considerado um proscrito 
e até um inimigo no local de sua residência.3  

 A primeira tentativa de subordinação da prática de re-
presália privada teve, porém, lugar na concessão de Cartas de 

 
2 BORCHARD. Edwin M. Basic Elements of Diplomatic Protection of Citizens 
Abroad. pp. 499-500. 
3 BORCHARD. Edwin M. Protection Diplomatique des Nationaux à L´Etranger. 
p.257. Para SPIEGEL o conceito de represália é representado pela associação de duas 
ideias: “Self-help and communal solidarity. In this form they are noticeable in all 
primitive legal systems, and also in those of Teutonic tribes who brought them to the 
west and south of Europe at the time of the migrations of nations.” Origin and Deve-
lopment of Denial of Justice. p.64. Sobre as vicissitudes históricas do conceito de es-
trangeiro, ver: MOURA RAMOS, Rui Manuel Gens de. Estrangeiro.pp.117-118. 

A



_444________RJLB, Ano 8 (2022), nº 3 
 

 

Represálias por parte dos soberanos. Tratava-se de uma espécie 
de reconhecimento ou mesmo de autorização de vingança. As 
Cartas de Represálias tinham o objetivo de nacionalizar o exer-
cício do direito subjetivo de represália privada através de um 
controle primário. Por outro lado, essa prerrogativa ainda permi-
tia ao soberano assegurar-se da realidade do dano e do seu cará-
ter ilícito, além de promover a certificação da proporcionalidade 
entre os meios de vingança a serem adotados, de modo a garantir 
a integridade do grupo como todo.4 

Posteriormente, com a introdução da noção de denegatio 
justiciae, estabeleceu-se um condicionamento adicional à repa-
ração de um dano sofrido no estrangeiro. Só no caso de compro-
vada negação de justiça do país ofensor é que o requerente esta-
ria autorizado a dirigir-se às autoridades do seu país de naciona-
lidade. Além disso, as autoridades nacionais só deveriam permi-
tir a apreensão de bens de cidadãos do país ofensor que estives-
sem sob sua jurisdição até a reparação completa do prejuízo so-
frido pelo requerente e quando bem certificadas da justificação 
da queixa.5 

Para GARDINER, o surgimento de uma ligação entre o 
sistema de represália e a noção de denegação de justiça reforçou 
a compreensão do instituto como uma arma eficaz para repelir 
qualquer tipo de reclamação. Essa ligação permitiu que ainda 
fossem criadas duas condições fundamentais ao estabelecimento 
da ordem internacional, ambas derivadas da limitação dos 

 
4 Cf. VISSCHER, Paul de. Cours General de Droit International Public.p.155. 
5 Segundo CANÇADO TRINDADE, no século IX dois tratados entre Senhores itali-
anos já delimitavam a aplicação de represálias ao princípio de denegação da justiça. 
“As early as the ninth century, two treaties between Italian sovereign territories lim-
ited the application of reprisals to denial of justice suffered by a subject of one party 
within the territory of the other: one of the treaties allowed reprisals in such cases to 
be carried out even against the judges who denied the alien justice, whereas the other 
treatey prohibited reprisals against merchants”. Origin and Historical Development of 
the Rule of Exhaustion of Local Remedies in International Law. p.502. Ver também: 
GARDINER, D.A. The History of Belligerent Rights on the High Seas in the Four-
teenth Century. p.538. 
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poderes do soberano. Se, por um lado, o soberano só poderia 
assegurar a reparação de um dano quando acrescido da recusa de 
justiça do país de seu adversário, por outro lado, o indivíduo le-
sado passava a estar obrigado a exaurir as vias de recurso dispo-
nibilizadas pelo príncipe estrangeiro. Criava-se, desta maneira, 
uma excelente oportunidade de retratação em proveito da manu-
tenção de eventuais relações entre as nações. Em contrapartida, 
levantava-se um obstáculo muitas vezes intransponível ao frágil 
indivíduo, que se deparava constantemente com a ineficácia de 
um recurso à justiça local, quer seja por má vontade ou mesmo 
por impotência. Por isso, desde cedo, sustentou-se a necessidade 
de atenuação prática desse princípio sempre que verificada a sua 
inutilidade.6  

Cumpre ainda mencionar que a interligação entre os con-
ceitos de denegação de justiça e represália esteve descrita e ates-
tada numa longa série de tratados internacionais. Esses tratados 
revelaram o esforço e a preocupação dessa época para a limita-
ção da violência implícita ao sistema de reparação, fortalecendo 
a compatibilidade entre o sistema de represália e a manutenção 
do estado de paz. A partir do século XVIII, entretanto, começa-
mos a observar uma progressiva diminuição na prática da repre-
sália privada. Isso coincidiu, aliás, com o surgimento e a afirma-
ção do conceito de Estado soberano que assume de maneira ex-
clusiva a função de ente garantidor dos interesses dos seus naci-
onais no plano exterior.7  

É, portanto, no contexto da ótica Vestfaliana de Socie-
dade e Direito Internacional que emerge a teoria tradicional da 
proteção do indivíduo estrangeiro. Essa teoria foi caracterizada 

 
6 GARDINER, D.A. The History of Belligerent Rights on the High Seas in the Four-
teenth Century.Op.cit. p.538. 
7 POLITIS, de forma reiterada, assegura que “a la fin du XVIII siècle, lorsque les Etats 
ont assume de manière exclusive la protection internationale de leurs sujets, les repré-
sailles privées ont disparu, parce qu´elles n´avaient plus de roison d´être: à l´action 
des particuliers s´était désormais substituée celle de leur Gouvernement.” Le Regime 
des Réprésailles en Temps de Paix. p.27; VISSCHER, Paul de. Cours General de 
Droit International Public.Op.cit.p.373. 
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pela tradução de valores e ideias, que até pouco tempo domina-
ram a técnica das relações internacionais com conteúdos deriva-
dos da noção singular de soberania. Essa terá sido, aliás, a razão 
pela qual muitos doutrinadores passaram a defender a necessi-
dade de um estudo conjunto e indissociável entre as matérias da 
Proteção Diplomática e da Responsabilidade Internacional dos 
Estados. O que estaria, por sua vez, relacionado com o surgi-
mento de variados projetos de codificação sobre a responsabili-
zação internacional concentrada na hipótese de dano causado ao 
estrangeiro e em sintonia com o princípio fundamental, que 
obriga a dispensa de um certo nível de proteção material e pes-
soal para o tratamento desses indivíduos nos Estados de acolhi-
mento. A importância deste princípio foi reforçada em diversas 
resoluções do Instituto de Direito Internacional, assim como na 
Terceira Comissão da Conferência de Codificação do Direito In-
ternacional de Haia, adotadas nos anos de 1927 e 1930, respec-
tivamente. Anos mais tarde, porém, o projeto de convenção so-
bre a responsabilidade internacional dos Estados em razão danos 
causados a estrangeiros proposto pela Universidade de Havard 
estabeleceu o princípio segundo o qual o Estado é internacional-
mente responsável por um ato ou omissão atribuível a esse Es-
tado pelo Direito Internacional, que cause prejuízo ao estran-
geiro.8  

Nesse contexto, em 1953, a Comissão de Direito Inter-
nacional das Nações (CDI) decidiu levar a cabo a codificação 
dos princípios relativos à responsabilização internacional do Es-
tado. Naquela altura, a CDI optou por respeitar a expectativa de 
aproximação que caracterizava a doutrina da proteção 

 
8 Entre os defensores de um estudo conjunto entre as matérias da Proteção Diplomá-
tica e da Responsabilização Internacional, citamos: BORCHARD. E.M. The Diplo-
matic Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims. pp.177-180, 
349-354 e 419; ANZILOTTI. La Responsabilité Internationale des Etats à Raison des 
Dommages Soufferts par des Étrangers. pp.5-29; Artigo 1º do Projeto reproduzido 
por SOHN, Louis. BAXTER, R. Responsability of States for Injuries to the Economic 
Interests of Aliens. p.548; DUGARD. John R. Premier Rapport sur la Protection 
Diplomatique. pp.9-10. 
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diplomática e a teoria da responsabilidade internacional dos Es-
tados. Contudo, apesar do ponto de partida dos trabalhos ser a 
responsabilização dos Estados por danos causados à pessoa e à 
propriedade de estrangeiros, observou-se o fortalecimento de um 
espaço distinto para a discussão, estudo e codificação das maté-
rias. A solidificação deste espaço acabou por promover a eman-
cipação de um conceito objetivo e despersonalizado de respon-
sabilização internacional em detrimento do enfraquecimento da 
pesquisa complementar que caracteriza tão bem os dois institu-
tos.  

Assim, partir do ano de 1962, a CDI segue um percurso 
de codificação singular e voltado ao desenvolvimento de regras 
mais gerais relativas propriamente à responsabilidade internaci-
onal do Estado. O realinhamento do tema da proteção diplomá-
tica junto aos sujeitos considerados adequados à codificação e 
ao desenvolvimento progressivo só ocorreu, entretanto, no verão 
de 1996. MOHAMED BENNOUNA foi nomeado como pri-
meiro relator especial da CDI para proteção diplomática, ficando 
encarregado da presidência dos trabalhos da Comissão até a sua 
saída para o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, 
no ano de 1999. Na sequência, JOHN R. DUGARD deu conti-
nuidade à política do seu antecessor através da publicação de re-
latórios consecutivos até o ano de 2006. Nesse ano, foi final-
mente adotado um projeto de artigos sobre o tema da proteção 
diplomática pela 58º sessão da CDI.9 

 
1 CONCEITO E NATUREZA 

 
A base para a construção do conceito tradicional de pro-

teção diplomática assenta em duas concepções sobrepostas e 
igualmente fundamentadas no reconhecimento da autoridade 

 
9 ZIECK, Marjoleine. Codification of Law on Diplomatic Protection: The First Draft 
Articles. pp. 209-210. Projet d´Articles sur la Protection Diplomatique et Commen-
taires y Relatifs. Doc. A/61/10. 
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soberana do Estado. A primeira delas deriva do princípio formu-
lado por EMMERICH VATTEL, segundo o qual quem maltrata 
um cidadão ofende indiretamente o Estado que deve proteger 
esse cidadão. Para VATTEL, o soberano deve vingar a injúria e 
obrigar, se ele assim pode, o agressor a uma completa reparação, 
ou o punir, porque de outro modo o cidadão não obteria o prin-
cipal objetivo da associação civil que é a segurança.10  

Sobre VATTEL, ainda vale mencionar, que o lança-
mento da sua doutrina teve uma repercussão espantosa. Basta 
citar que, passados vinte e dois anos da sua primeira publicação, 
já se contavam cinquenta e quatro edições em cinco línguas di-
ferentes do "Le Droit des Gens ou Principes de la Loi Naturelle". 
Esse trabalho promoveu a afirmação da especificidade do direito 
natural aplicável ao Estado, da sua substituição à personalidade 
e soberania do Príncipe e do condicionamento das demandas in-
ternacionais de Estado para Estado. Isso significa que, para o ju-
rista suíço, não poderia haver litígio entre o particular e Estado. 
O que explica a sua opção por revestir o princípio da proteção 
do indivíduo estrangeiro de um conteúdo considerado primitivo, 
ou seja, ainda estruturado na relação de fidelidade e aliança entre 
o indivíduo e seu Estado de origem, em um claro prolongamento 

 
10 VATTEL, E. de. Le Droit des Gens ou Principes de la Loi Naturelle Appliqués a la 
Conduite et aux Affaires des Nations et des Souverains. p.72."Quiconque maltraite un 
citoyen offense indirectement l´Etat, qui doit protéger ce citoyen. Le Souverain de 
celui-ci doit venger son injure, obliger, s´il le peut, l´agresseur à une entière réparation 
ou le punir; puisqu´autrement le citoyen n´obtiendroit poit la grande fin de l´associa-
tion civile, qui est la sûreté". A primeira publicação desta obra data de 1758, desta-
cando-se que o relator especial da CDI, Mohamed Bennouna, cita com imperfeição 
esta passagem de Vattel, extraindo-se do seu relatório preliminar que :"Quiconque 
maltraite un citoyen offense directement l´Etat"(grifo nosso).Menos grave foi o des-
lize registrado no comentário ao Projeto de Artigos sobre a Proteção Diplomática, 
numa clara remissão ao primeiro relatório de John R. Dugard, onde também se destaca 
a proposição de Vattel como "quiconque traite mal un citoyen porte indirectement 
préjudice à l´État, que doit protéger ce citoyen." BENNOUNA, Mohamed. Rapport 
Préliminaire sur la Protection Diplomatique. p.2; Projet d´Articles sur la Protection 
Diplomatique et Commentaires y Relatifs (2006). p. 25; DUGARD, John R. Premier 
Rapport sur la Protection Diplomatique. Op.cit.p. 10. 
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das teorias do contrato social em voga nessa época.11   
Apesar das críticas recorrentes à doutrina de VATTEL, é 

inegável que a natureza fictícia da proteção diplomática esteve 
apropriadamente descrita em seu trabalho. VATTEL estabele-
ceu o conteúdo necessário para legitimação da competência pes-
soal do Estado em face de um dano cometido na pessoa do seu 
nacional. Bem mais tarde, porém, a Corte Permanente de Justiça 
Internacional (CPJI) acaba por confirmar e desenvolver este 
princípio original no julgamento do caso das Concessões Ma-
vrommatis na Palestina. Esse caso nos apresenta a segunda con-
cepção responsável pela construção do conceito clássico ou tra-
dicional de proteção diplomática através do que se denominou 
ficção Mavrommatis. A CPJI reafirma que é um princípio ele-
mentar do Direito Internacional aquele que autoriza o Estado a 
proteger os seus nacionais lesados por atos contrários ao Direito 
Internacional cometidos por outros Estados, em relação aos 
quais não se pode ser obtida satisfação pelas vias ordinárias. E 
conclui que, tomando a defesa de um dos seus, pondo em movi-
mento a ação diplomática ou a ação judicial internacional, o Es-
tado verdadeiramente faz valer o seu próprio direito. O Direito 
que tem de fazer respeitar, na pessoa dos seus súditos, o Direito 
Internacional.12     

Nesse caso específico, a Grécia reclamava ao Governo 
da Palestina sob administração mandatária do Reino Unido, a 
compensação pela violação de contratos de concessão para cons-
trução de um sistema de transvia, fornecimento de energia elé-
trica e água potável para as cidades de Jerusalém e Jaffa. Esses 
contratos haviam sido anteriormente firmados entre as 

 
11 MUIR WATT, Horatia. Droit Naturel et Souveraineté de l´Etat dans la Doctrine 
de Vattel.p.71; VATTEL, E. de. Le Droit des Gens ou Principes de la Loi Naturelle 
Appliqués a la Conduite et aux Affaires des Nations et des Souverains. Op.cit.,p.355; 
BENNOUNA, Mohamed. Repport Préliminaire sur la Protection Diploma-
tique.Op.cit.p.2. 
12 Case of The Mavrommatis Palestine Concessions, Series A, nº 2, p. 12, citado em 
português por SILVA CUNHA. VALE PEREIRA, Maria da Assunção do. Manual de 
Direito Internacional Público.p 787. 
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autoridades otomanas e o cidadão grego Eurípedes Mavromma-
tis. Segundo as alegações gregas, o governo britânico estava 
obrigado pelo Mandato da Palestina a manter as ditas conces-
sões, adaptá-las a nova realidade econômica do país, ou então 
resgatá-las através do pagamento de indenizações. Os britânicos 
substituíram-se aos direitos e obrigações da Turquia para o trato 
e contratação de poderes, em consonância com artigo 9 do Pro-
tocolo XII do Tratado de Paz de Lausanne, que levou ao reco-
nhecimento internacional da nova República Turca na sequência 
do antigo Império Otomano.13 

Assim, da conjugação de VATTEL com o dictum Ma-
vrommatis se reproduz a concepção clássica da proteção diplo-
mática. Essa concepção também é reconhecida como corolário 
da competência pessoal do Estado, que exerce um direito próprio 
e derivado do prejuízo imediato dos seus nacionais em países 
terceiros. O Projeto de Artigos sobre a Proteção Diplomática da 
CDI recorda, aliás, a longevidade da percepção deste instituto, 
enquanto direito exclusivo do Estado, através do estabeleci-
mento da ficção que lhe substitui ao indivíduo. Deve-se entender 
por ficção toda adequação intencional e inexata de um fato a uma 
categoria jurídica em benefício do direito pretendido. Ou 

 
13 Em 1924, a Corte Permanente de Justiça Internacional (depois Corte Internacional 
de Justiça) ditou o primeiro texto jurisprudencial sobre o tema da proteção diplomática 
no caso das concessões Mavrommatis na Palestina (Grécia vs Reino Unido). Reco-
nhecendo a efetivação da responsabilidade internacional através proteção diplomática, 
bem como sua característica de direito legítimo dos Estados, a Corte estabelece que 
“in the case of the Mavrommatis concessions it is true that the dispute was at first 
between a private person and a State - i.e. between M. Mavrommatis and Great Bri-
tain. Subsequently, the Greek Government took up the case. The dispute then entered 
upon a new phase; it entered the domain of international law and became a dispute 
between two States.” Case of The Mavrommatis Palestine Concessions, Series A, n. 
2, Op.cit.p. 12. Sobre a temática, ver: BORCHARD, Edwin M.The Mavrommatis 
Concessions Cases. pp.728-729; BURGOS-DE LA OSSA, Maria Angélica. LO-
ZADA-PIMIENTO, Nicolas. La Protección Diplomática en el Marco de las Contro-
vesias Internacionales de Inversión.p.249. Ver também as decisões e opiniões dos 
Tribunais Internacionais no The British Year Book of International Law de 1925, 
pp.193-195 e no Annual Digest of Public International Law Cases, dos anos de 1925 
e 1926, pp.204-205. 
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melhor, como uma construção conceitual acolhida pela técnica 
jurídica e destinada ao disfarce, invenção, formulação ou ade-
quação da realidade exterior à necessidade legal, promovendo a 
criação de uma nova realidade objetivamente falseada.14  

 Desviando-se de um estudo mais aprofundado do papel 
da ficção no tema, entendemos que a concepção tradicional de 
proteção diplomática se inspira na doutrina dualista da relação 
entre os Direitos Internacional e Interno. Por outro lado, a impo-
sição de uma relação de responsabilização internacional exclu-
siva aos Estados termina por privar o indivíduo da qualidade de 
sujeito de Direito Internacional, ao menos em termos diretos. A 
concepção clássica da proteção diplomática reserva ao indivíduo 
uma passagem incipiente no jogo da ficção, ora restrito ao mo-
mento do endosso ou da transferência da reclamação ao seu Es-
tado de origem. De fato, após o endosso, o Estado de origem 
reivindica o direito em nome próprio, tudo se passando como se 
ele tivesse sido a verdadeira vítima do dano.15 

A justificação para esta espécie de negligência do indiví-
duo se encontra no tempo, mais precisamente antes da era das 
convenções relativas aos direitos do homem. Quando os direitos 
da pessoa e do Estado de nacionalidade estavam inseparavel-
mente conectados e o recurso à ficção da proteção diplomática 
era o único meio disponível à proteção de um nacional lesado no 
estrangeiro. Naquele período, para que a reclamação privada e 
individual passasse à categoria de reclamação pública e interna-
cional, necessitava-se do endosso do Estado de nacionalidade do 
indivíduo violado. Com exceção de acordos internacionais espe-
cíficos permitindo o recurso externo do indivíduo, a projeção da 

 
14 Projet d´Articles sur la Protection Diplomatique et Commentaires y Relatifs 
(2006).Op.cit.p.25; JUSTO, António dos Santos. A ´Fictio Iuris`no Direito Romano 
(´Actio Ficticia`) Época Clássica.p.24. 
15 Para um estudo sistemático da ficção na proteção diplomática ver: VERMEER-
KÜNZLI, Annemarieke.As If: The Legal Fiction in Diplomatic Protection.pp.37-68; 
BENNOUNA, Mohamed, Repport Préliminaire sur la Protection Diplomatique. 
Op.cit.p.4; CAVARÉ, Louis. Les Transformations de la Protection Diplomati-
que.p.55. 
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reclamação privada na ordem internacional estava condicionada 
à sua transformação em reclamação interestatal. Essa foi, a pro-
pósito, a opinião da Corte Internacional de Justiça (CIJ) no fa-
moso caso submetido pelas Nações Unidas sobre a situação do 
assassinato do mediador sueco, Conde Folke Bernadotte, junta-
mente com o chefe dos observadores francês, André Sérot, e ou-
tros tantos agentes no exercício de suas funções na Palestina. 
Nesse caso, a CIJ confirmou que uma reclamação internacional 
só poderá ser apresentada pela parte para quem a obrigação in-
ternacional exista.16.   

Assim, a teoria clássica entende a natureza do direito de 
proteção diplomática como prerrogativa exclusiva do Estado, 
que se substitui ao indivíduo lesionado de facto através da ope-
ração do endosso. Na sucessão dessa lógica, duas consequências 
podem ser imediatamente retiradas e pautadas na ideia de que o 
exercício da proteção diplomática é absolutamente discricioná-
rio e amplamente disponível pelo Estado lesado de jure. Nesses 
termos, independentemente do caráter mal fundado da reclama-
ção individual ou mesmo das necessidades de sua política es-
trangeira, o Estado nacional é livre para refutar ou acordar o en-
dosso, deixando-se à discrição de cada país a tarefa para deter-
minar quando e como fará a reparação do dano. Partindo dessa 
lógica, o Estado poderá renunciar, transacionar e até mesmo se 
beneficiar diretamente do montante recebido pela reparação, 
transferindo-se ao direito interno a questão de saber se o cidadão 

 
16 Cf. DUGARD, John R. Premier Rapport sur la Protection Diplomatique.Op.cit. 
pp.4-6; MAHIOU, Ahmed.Le Droit International ou La Dialectique de La Rigueur et 
de La Flexibilité.p.444; Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, 
CIJ, Recueil 1949,pp.181-182. Neste caso, "considerando que as autoridades israelitas 
haviam actuado de forma negligente na prevenção do crime e na punição dos seus 
autores, as Nações Unidas pretendiam pôr em marcha uma reclamação internacional 
de indemnização. Registava-se, todavia, incerteza quanto ao problema prévio de saber 
se a ONU, enquanto organização, teria ou não capacidade jurídica, à luz do Direito 
Internacional, para desencadear uma tal reclamação e, consequentemente, para obter 
o ressarcimento ou reparação dos danos causados a si própria e à vítima". ALMEIDA, 
Francisco António M.L.Ferreira de. Direito Internacional Público. p.281. 
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poderá exigir ou não a devolução dos valores recebidos pelo Es-
tado nacional a título de restituição material.  Deve-se registrar, 
porém, que nos Estados Unidos, França, Inglaterra e Áustria, ve-
rificou-se um aumento de recursos interpostos por particulares 
destinados à cobrança e restituição destas indenizações.17 

Em termos práticos, porém, devemos esclarecer que a 
aplicação desta concepção clássica de proteção diplomática ter-
minou por fortalecer a posição já privilegiada dos nacionais de 
Estados poderosos, sempre prontos a apoiar toda demanda sob a 
forma de um exercício discriminatório de poder. E se o instituto 
serviu de pretexto às intervenções diretas de Estados fortes na 
ordem interna de Estados mais fracos, também ficou demons-
trada a inevitabilidade do abuso de privilégio dos nacionais da-
queles Estados. Esses indivíduos estimavam deter de uma segu-
rança absoluta quanto às pessoas e seus bens no território estran-
geiro, exigindo a intervenção frequente dos governos baseados 
em argumentos incompletos, parciais e, pior que isso, sem pro-
curar exaurir os recursos locais. Tornou-se frequente o emprego 
de forças militares a fim de obrigar países mais fracos ao cum-
primento de reclamações fundadas no direito privado, como re-
cordam as intervenções alemães, britânicas e italianas na Vene-
zuela nos anos de 1902 e 1903.18   

 Alarmados com a possibilidade do estabelecimento 
deste precedente perigoso à segurança e à paz dos países mais 
fracos, surgiu na América Latina um movimento de reação con-
tra toda espécie de diplomacia de canhão. Preconizava-se o en-
fraquecimento do instituto da proteção diplomática através da 
implementação das doutrinas Drago e Calvo. A doutrina Drago 

 
17 Cf. BERLIA, Georges. Contribution à l´Étude de la Nature de la Protection Diplo-
matique.pp.63-64. MELLO, Celso A. Responsabilidade Internacional do Es-
tado.p.85; SEIDL-HOHENVELDERN, Ignaz. Le Réparation des Dommages subis 
par les Nationaux a la suite de Bouleversements Politiques.p.765. 
18 Cf. opinião individual do Juiz Padilla-Nervo no caso Barcelona Traction, Light and 
Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 246; DUGARD, 
John.Troisième Rapport sur la Protection Diplomatique-Additif.p.2. 
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foi codificada na Convenção Porter de 1907, sendo amplamente 
reconhecida como o primeiro instrumento internacional capaci-
tado a impor restrições ao uso da força armada. Mais além, a 
doutrina Calvo declarou a incompatibilidade do uso da força ar-
mada face ao princípio da soberania dos Estados, enunciando a 
interdição de toda forma de intervenção e a absoluta equiparação 
no tratamento de cidadãos nacionais e estrangeiros. De acordo 
com a doutrina Calvo, o cidadão estrangeiro deveria consentir 
ser tratado como nacional do país anfitrião para efeitos de recla-
mações e ações judiciais, renunciando a qualquer tipo de privi-
légio correspondente à sua condição, incluindo a proteção diplo-
mática.19 

Durante muito tempo, os países latino-americanos fize-
ram da doutrina Calvo um de seus principais "cavalos de bata-
lha", reconhecendo o seu uso e estabelecendo critérios legais 
para o seu embasamento. Em contradição, as correntes de pen-
samento do norte ocidental, seguidas pela prática dos Estados 
(notadamente a norte-americana), recusaram recebê-la como 
princípio de Direito Internacional. Criava-se uma discussão em 
torno da questão central da natureza jurídica da proteção diplo-
mática. As correntes de pensamento do norte ocidental declara-
ram, porém, a nulidade da cláusula Calvo e a consequente nega-
tiva dos seus efeitos jurídicos com base na oposição ao argu-
mento da renúncia pelo particular de um direito exclusivo e ine-
rente à soberania do Estado. A rejeição da Doutrina Calvo por 
meio da tese clássica revelava mais do que uma simples contrar-
reação dos países do norte ocidental visando a manutenção de 
um instituto considerado necessário ao Direito Internacional. O 
que estava em jogo era, efetivamente, o apoio para a conserva-
ção da ordem jurídica internacional partilhada exclusivamente 
entre Estados. Nada surpreendente se consideramos a posição 
obscura que ainda ocupava o indivíduo na cena internacional, 

 
19 Ver: HERSHEY, Amos S. The Calvo and Drago Doctrines.pp.26-45; SEIDL-HO-
HENVELDERN, Ignaz. International Economic Law.pp.70-72. 
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tomado como incapaz para se defender e exercer um recurso ju-
rídico perante instâncias internacionais.20 

Após a adoção da Carta de Nações Unidas e da Declara-
ção Universal dos Direitos do Homem, o mundo assistiu a um 
movimento de reconhecimento progressivo dos direitos da pes-
soa humana através de uma série de instrumentos convencionais. 
Para se ter uma noção mais precisa, nos dias que correm, mais 
de 160 Estados tornaram-se parte no Pacto Internacional relativo 
aos Direitos Civis e Políticos ou num dos seus homólogos regi-
onais na Europa, África ou América. De forma gradual, os par-
ticulares foram conquistando acento em diversos organismos in-
ternacionais, tal como no Comitê de Direitos do Homem da Or-
ganização das Nações Unidas (ONU), na Corte Europeia de Di-
reitos do Homem, na Corte Interamericana de Direitos do Ho-
mem e na Comissão Africana de Direitos do Homem e dos Po-
vos. Também surgiram tratados e acordos bilaterais relativos a 
investimentos estrangeiros em Estados terceiros, conferindo di-
reitos e proteção ao patrimônio de pessoas físicas e morais. 
Põem-se, finalmente, em causa o monopólio estatal do Direito 
Internacional e o sentido e utilidade do recurso à substituição 
jurídica internacional de um indivíduo, agora detentor de direi-
tos próprios e, mais ainda, de meios para execução dos mes-
mos.21 

 
20 Para um estudo integrado da Cláusula Calvo ver: FELLER, A.H. Some Observa-
tions on the Calvo Clause.pp. 461-468 e LIPSTEIN, K. The Place of the Calvo Clause 
in International Law.pp.130-145. Apesar do consenso jurisprudencial moderno não 
reconhecer a validade da cláusula Calvo, só recentemente se pôde notar uma verda-
deira inflexão na marcha desta doutrina nos países do hemisfério sul, destacando-se o 
abandono formal empreendido por defensores emblemáticos como o México(na lei 
quadro de 21 de dezembro de 1991) e a Argentina (no Tratado de 14 de novembro de 
1991 celebrado com os Estados Unidos a respeito do encorajamento e da proteção 
recíproca de investimentos).Cf. CARREAU, Dominique. Droit International.pp.443-
445. A respeito da atual inaplicabilidade da Cláusula Calvo, ver também: TEIXEIRA, 
Rafael de Medeiros. Proteção Diplomática: a reformulação do sistema tradicional 
com base nas normas de jus cogens. pp. 34-36.  
21 Cf. Pacto Internacional relativo aos Direitos Civis e Políticos- Resolução 2200 
A(XXI) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 16 de dezembro de 1966; 
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O pressuposto concebido na teoria clássica da proteção 
diplomática se desfaz com a ratificação dessa noção atualizada 
do indivíduo, titular inconteste de direitos substantivos deriva-
dos do costume e de convenções internacionais. A ficção edifi-
cada pela tese clássica, segundo o qual a ofensa feita a um naci-
onal representa necessariamente uma ofensa feita ao próprio Es-
tado no seu conjunto, é reconhecida como exagerada e até ultra-
passada. Percebe-se que o Estado não substitui o indivíduo na 
reclamação internacional. Pelo contrário, o indivíduo permanece 
senhor do direito substantivo violado, a que se soma o direito do 
Estado à proteção diplomática. A reclamação internacional esta-
ria, portanto, fundada em dois tipos de direitos: o direito inter-
nacional violado e o direito à proteção diplomática, cujo titular 
é o Estado de nacionalidade do particular.22  

A origem da proteção diplomática deixa de estar conec-
tada à violação de um direito do Estado na pessoa do seu nacio-
nal para se firmar na própria violação do direito individual e na 
pretensão internacional que dela resulta. O indivíduo é, assim, 
projetado ao centro do instituto, não obstante o direito de seu 
exercício permanecer subordinado ao Estado. De outra forma, 
porém, não se poderia explicar como a reparação solicitada pelo 
Estado corresponde, tão frequentemente, ao prejuízo exato so-
frido por seus particulares. Aliás, a prática internacional de-
monstra que os Estados nacionais tendem a afiançar o seu naci-
onal dos prejuízos ou danos sofridos em decorrência da sua pre-
sença em território estrangeiro ou de investimentos e atividades 
comerciais mantidos com outros Estados. A prática demonstra, 
inclusive, que os Estados costumam antecipar o pagamento das 
indenizações devidas, para só então reclamar do Estado 

 
BENNOUNA, Mohamed, Repport Préliminaire sur la Protection Diplomati-
que.Op.cit.p.6 e DUGARD, John R. Premier Rapport sur la Protection Diplomatique. 
Op.cit.p. 5.  
22 BRIERLY, J.L. Direito Internacional.p.278. Projet d´Articles sur la Protection Di-
plomatique et Commentaires y Relatifs (2006).Op.cit.pp.25-26; QUADROS, Fausto. 
A Protecção da Propriedade Privada pelo Direito Internacional Público.p. 394. 
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adversário a compensação da mesma.23 
A doutrina moderna assegura, também, que o comporta-

mento do indivíduo tem um papel significativo na indicação do 
prejuízo ao Estado, não só pela incidência da regra da exaustão 
dos recursos internos ou da continuação da nacionalidade, que 
tratamos a seguir, mas sobretudo pela análise específica da sua 
conduta. Se, por exemplo, um estrangeiro participa de um mo-
tim, ou nesta ocasião emprega meios excessivos, ele poderá per-
der o seu direito indenizatório. O Clean Hands ou teoria das 
mãos limpas também será objeto desse estudo, ocasião em que 
analisamos de que forma a conduta do indivíduo repercute no 
direito de proteção diplomática. 

Acompanhando tal certificação prática e doutrinária, a 
jurisprudência recente da CIJ avança no reconhecimento de um 
direito individual subjacente à prerrogativa da proteção diplo-
mática. No julgamento do caso LaGrand, a Corte indicou que 
duas pretensões estritamente ligadas poderão surgir de um 
mesmo fato ilícito, acarretando a responsabilização do Estado de 
residência em face do indivíduo e do seu Estado de nacionali-
dade. Neste caso, dois irmãos de nacionalidade alemã (Karl e 
Walter LaGrand) foram presos no Estado norte-americano do 
Arizona e condenados à morte por homicídio qualificado sem 
terem sido informados do direito à assistência consular garantido 
pelo artigo 36 da Convenção de Viena sobre Relações Consula-
res de 1963. Apesar dos apelos de clemência e das numerosas 
intervenções diplomáticas, o governo alemão não conseguiu im-
pedir a execução de Karl LaGrand, submetendo à CIJ um pedido 
para indicação urgente de medida provisória em proveito do ou-
tro LaGrand e do próprio Estado alemão.24 

No caso LaGrand, a Alemanha reivindicou tanto o direito 
de assistir o seu nacional como o direito do seu nacional de se 
beneficiar daquela assistência. Com a morte do segundo irmão 

 
23 Cf. COMBACAU, Jean e SUR, Serge.Droit International Public.p.531. 
24 LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique),CIJ Recueil 2001, par.77.  
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LaGrand, o governo alemão viu-se obrigado a modificar seu pe-
dido, ante a impossibilidade de restitutio in integrum. A Alema-
nha não desistiu, porém, de dar seguimento ao caso, que foi jul-
gado procedente em junho de 2001. Já no materialmente idêntico 
caso Breard, o Paraguai propôs o encerramento do processo em 
decorrência da execução do seu nacional pelas autoridades do 
Estado da Virgínia.  O que ilustra, por um lado, como funciona 
a dinâmica dos poderes da sociedade internacional e, por outro 
lado, a natureza sistemática deste tipo de violação por parte dos 
Estados Unidos da América.25 

Mais tarde, no contexto do caso Avena, a Corte encon-
trou a ocasião adequada para ir mais longe e afirmar a interde-
pendência entre os direitos do Estado e do indivíduo. Foi obser-
vado que toda violação de direitos do indivíduo acarreta em risco 
de violação de direitos do Estado e que toda violação de direitos 
deste último conduz ao perigo de violação de direitos do indiví-
duo. A sentença do caso Avena representa, portanto, o desfecho 
do tema suscitado nos casos Breard e LaGrand. Foi declarada a 
violação pelos Estados Unidos da América do artigo 36 da Con-
venção de Viena sobre Relações Consulares de 1963, tanto por 
falha na informação do direito de acesso à assistência consular 
de 54 nacionais mexicanos condenados e sentenciados à morte 
em 10 Estados diferentes, como pela omissão na notificação das 
autoridades mexicanas da detenção de 49 desses nacionais. Não 
obstante a persistente recusa da Corte em se posicionar sobre o 
reconhecimento dos direitos consulares como direitos humanos, 
o caso Avena criou um importante precedente na matéria das 

 
25Paraguay v. United States of América. CIJ, Recueil 1998; PINTO, Monica. La Pro-
tection Diplomatique a la Protection des Droits de l´Homme.pp.513-547. Sobre o 
tema ver: SANTULLI, Carlo. Une Administration Internationale de la Justice Natio-
nale? À Propos des Affaires Bread et LaGrand.pp.101-131; DEEN-RACSMÁNY, 
Zsuzanna. Diplomatic Protection and the LaGrand Case.pp.87-103; MENNECKE, 
Martin et al. The Right to Consular Assistance under International Law: The LaGrand 
Case before the International Court of Justice. pp.192-241; TINTA, Monica Feria. 
Due Process and the Right to Life in the Context of the Vienna Convention on Consu-
lar Relations: Arguing the LaGrand Case.pp.363-366.   
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obrigações consulares. Este caso também constatou a manuten-
ção da doutrina interna do procedural default pelos Estados Uni-
dos, ao mesmo passo que reafirmou a necessidade de respeito 
pela norma internacional posta.26 

É, contudo, no julgamento do caso Diallo que a CIJ fi-
nalmente esclarece a sua postura quanto ao tema, apresentando-
se expressamente favorável à inclusão dos direitos do homem 
internacionalmente garantidos no campo de aplicação ratione 
materiae da proteção diplomática. Nesse caso, Ahmadou Sadio 
Diallo, um empresário guineense residente no Congo há mais de 
32 anos, teria sido expulso deste país após ter sido injustamente 
preso, espoliado dos seus bens, investimentos e negócios. Se-
gundo as alegações da República da Guiné, teria havido violação 
patente ao princípio do tratamento do estrangeiro, da obrigação 
de respeito da liberdade e propriedade estrangeira, e do reconhe-
cimento ao julgamento imparcial. Por sua vez, a Corte invocou 
o Pacto relativo aos Direitos Civis e Políticos e a Carta Africana 
dos Direitos dos Homens e dos Povos para receber a queixa da 
Guiné em razão da violação de duas categorias distintas de di-
reitos. Nesse caso, a Corte julgou o direito individual do nacio-
nal guinense enquanto pessoa e o direito deste enquanto sócio 
das empresas Africom-Zaïre e da Africontainers-Zaïre. E reco-
nheceu expressamente o exercício da proteção diplomática por 
violação de direitos humanos.27 

 
26 A doutrina norte-americana do “procedural default” estabelece a proibição da ale-
gação em instâncias superiores de matérias que já não tenham sido postas perante 
instancias inferiores.   Avena et autres Ressortissants Mexicains (Mexique c. Etats- 
Unis d'Amerique),CIJ Recueil 2004, par.40;  CASANOVA, Millán Requena. La Pro-
tección Efectiva de los Derechos Consulares en el Plano Judicial: A Propósito de la 
Sentencia Avena (México c. Estados Unidos de América) pp.777-792. Ver também: 
GÓMEZ-ROBLEDO, Juan Manuel. El Caso Avena y Otros Nacionales Mexicanos 
(México c. Estados Unidos de América) ante la Corte Internacional de Justicia. 
pp.173-220.   
27 Neste caso a CIJ afirma que “en raison de l’évolution matérielle du droit internati-
onal, au cours de ces dernières décennies, dans le domaine des droits reconnus aux 
personnes, le champ d’application ratione materiae de la protection diplomatique, à 
l’origine limité aux violations alléguées du standard minimum de traitement des 
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O julgamento do caso Diallo demarca o processo de 
abandono formal da concepção clássica da proteção diplomática 
ao estabelecer o fundamento dos direitos individuais no tema. O 
que torna inevitável a retomada da discussão sobre qual é, de 
fato, a consistência do direito que autoriza a queixa de um Es-
tado contra outro? Ou, de forma mais simplificada, qual é a ver-
dadeira natureza jurídica da proteção diplomática?  

Para responder esta questão principal, duas teses são cha-
madas ao debate. De um lado, a teoria moderna da representação 
ou tese da sobreposição de direitos com fortes testemunhos em 
CHRISTIAN DOMINICÉ e FAUSTO DE QUADROS. E, de 
outro lado, o que denominamos de teoria contemporânea, mais 
conhecida como tese mista da proteção diplomática, cuja origem 
parece remontar à GEORGES SCELLE, com desenvolvimentos 
nos estudos de PERRIN, FLAUSS e, mais recentemente, na dou-
trina de TOUZÉ.28  

Em sintonia direta com o movimento de construção do 
indivíduo, enquanto destinatário de obrigações e titular de direi-
tos internacionais, a tese moderna sustenta a proteção 

 
étrangers, s’est étendu par la suite pour inclure notamment les droits de l’homme in-
ternationalement garantis”.Ahmadou Sadio Diallo (Republique de Guinée c. Republi-
que Démocratique du Congo), Exceptions Préliminaires, CIJ, Recueil 2007, par.39. 
Ver também, Ahmadou Sadio Diallo (Republique de Guinée c. Republique Démocra-
tique du Congo), Fond, CIJ, Recueil 2010, par.165. Em 19 de junho de 2012, restou 
fixado o montante indenizatório devido à Guiné face aos prejuízos sofridos pelo seu 
nacional Ahmadou Sadio Diallo (Republique de Guinée c. Republique Démocratique 
du Congo), Indemnisation due par la République démocratique du Congo à la Répu-
blique de Guinée, CIJ, Recueil 2012. Cf. FROUVILLE, Oliver de. Affaire Ahmadou 
Sadio Diallo (Republique de Guinée c. République Démocratique du Congo) Excep-
tions préliminaires: Le Roman Inachevé de la Protection Diplomatique. Op.cit. pp. 
291-327. Ver também:DORIGO, Stefano. Sulla Protezione Diplomática Degli Azio-
nisti: Il Caso Diallo di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia.pp.705-737. 
28 DOMINICÉ, Christian. Regard Actuel sur la Protection Diplomatiqu. Op.cit.pp.73-
8;  QUADROS, Fausto. A Protecção da Popriedade Privada pelo Direito Internaci-
onal Público. Op.cit. pp. 387-408; SCELLE, Georges. Règles Générales du Droit de 
la Paix. pp.659-660; PERRIN, Georges. Réflexions sur la Protection Diplomatique. 
pp.379-411; FLAUSS, Jean-François. Protection Diplomatique et Protection Interna-
tionale des Droits de l´Homme. pp.2-36; TOUZÉ, Sébastien. La Protection des Droits 
des Nationaux a l´Étranger. pp.23-124. 
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diplomática como um mero direito adjetivo. Para os teóricos 
dessa linha, a proteção diplomática é um instrumento processual 
destinado exclusivamente ao cumprimento do direito substan-
tivo do indivíduo, que dispõe de parcos recursos para fazer valer 
os direitos que a norma internacional lhe confere. A doutrina 
moderna entende por proteção diplomática o direito do Estado 
para endossar ou se “enxertar” na pretensão internacional do seu 
nacional em face da indisponibilidade de meios adequados que 
permitam o próprio particular lesado fazê-lo.29   

Segundo a tese moderna da representação, sempre pare-
ceu velado que o Estado exercia a proteção diplomática em 
nome do seu nacional, mesmo que o contrário se extraísse da 
jurisprudência mais autorizada. Levanta-se, aliás, a dúvida se até 
mesmo nesses acórdãos (nomeadamente, no paradigmático caso 
das concessões Mavrommatis na Palestina), o tribunal não pre-
tendia apenas reconhecer um direito adjetivo ao Estado. O di-
reito reconhecido ao Estado, de fazer respeitar na pessoa dos 
seus nacionais o direito internacional, seria na verdade um di-
reito de ação ou um mero direito procedimental?30  

Para a teoria moderna, efetivamente, duas consequências 
jurídicas nascem ao Estado responsável no momento em que 

 
29 Cf. DOMINICÉ, Christian. Regard Actuel sur la Protection Diplomatique. Op. cit. 
p.77-78. Bem se sabe que o indivíduo adquiriu sua personalidade jurídica internacio-
nal no processo de evolução do Direito Internacional contemporâneo, tornando-se 
destinatário direto de normas internacionais cujo respeito deve ser firmado por todos 
os Estados da comunidade. Porém, também se sabe que os mecanismos de ação dis-
ponibilizados para a defesa direta dessas  liberdades não acompanhou o mencionado 
processo de evolução internacional, permanecendo limitado e restrito a campos de 
aplicação delimitados, como por exemplo nos direitos do homem e do investimento 
estrangeiro; nesses termos, o concerto doutrinário moderno defende expressamente 
que os indivíduos não gozam do direito processual necessário à defesa do direito subs-
tantivo que a própria norma internacional lhe confere, elevando-se à categoria de ex-
ceção os meios adjetivos que postos à disposição de estrangeiros são considerados 
realmente importantes e eficazes. Cf. GARIBIAN, Sévane. Vers l´Émergence d´un 
Droit Individuel à la Protection Diplomatique. pp.125-126.      
30 Cf. BAPTISTA, Eduardo Correia. Direito Internacional Público (Sujeitos e Res-
ponsabilidade). p.201. WECKEL, Philippe. Chronique de Jurisprudence Internatio-
nale. p.735. 
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este que viola o Direito Internacional em prejuízo de uma pessoa 
privada. Enquanto o indivíduo lesado adquire uma pretensão in-
ternacional, o Estado de nacionalidade da vítima adquire o di-
reito paralelo de tomar por sua conta e risco tal pretensão. 
Ocorre, assim, a cumulação ou a sobreposição entre o direito 
substantivo do indivíduo e adjetivo do Estado, que se somam no 
intuito de uma verdadeira efetivação da responsabilização inter-
nacional. A origem da proteção diplomática não estaria, por-
tanto, fundada no prejuízo ao direito do Estado na pessoa do seu 
nacional, como indica a tese clássica. A proteção diplomática 
nasce, segundo a teoria moderna da representação, da própria 
violação do direito internacional do indivíduo e pela conse-
quente aquisição dessa pretensão internacional pelo seu Estado 
de nacionalidade.31   

Em sentido oposto, a doutrina contemporânea acusa de 
negligência jurídica e de defeito substancial toda formulação que 
se destine a reconhecer no direito de proteção diplomática um 
mero direito acessório e distinto do direito do indivíduo. Para a 
tese contemporânea ou mista, o Estado é igualmente portador de 
um direito substantivo próprio e independente do direito do seu 
nacional. A reclamação internacional teria, assim, um caráter 
duplo ou heterogêneo, por se fundamentar tanto no direito subs-
tantivo do indivíduo lesado como no consequente direito subs-
tantivo do Estado requerente. Recordamos, entretanto, que a ju-
risprudência mais autorizada costuma acentuar um desses dois 
elementos de cada vez, identificando a existência de uma única 
reclamação autêntica. Em contrapartida, o Estado tende a agir 
sem se interrogar sobre a verdadeira natureza do direito que per-
segue, limitando-se à denúncia e ao pedido de reparação do ato 
ilícito cometido pela parte requerida.32      

A chave para uma interpretação jurisprudencial mais 

 
31 DOMINICÉ, Christian. Regard Actuel sur la Protection Diplomatique.Op.cit. 
pp.78-79. 
32 Cf. PERRIN. Réflexions sur la Protection Diplomatique. Op.cit. pp. 392-393. 
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adequada à realidade internacional contemporânea e para uma 
prática dos Estados menos restritiva estaria, porém, concentrada 
na definição coerente dessa noção do direito substantivo do Es-
tado. O direito de ação do Estado, segundo a tese mista, não po-
deria estar limitado a um simples objeto procedimental. Agindo 
em defesa de seu próprio direito, o Estado também estaria fa-
zendo valer o direito de respeitar na pessoa dos seus nacionais o 
Direito Internacional. A definição de direito substantivo do Es-
tado não deriva, contudo, da defesa do direito real de um Estado 
em face de outros Estados, nem muito menos do comportamento 
desse Estado em face de nacionais estrangeiros presentes no seu 
território. Contrariamente, para a tese mista da proteção diplo-
mática, o direito substantivo do Estado deve ser visto como um 
interesse jurídico geral. Ou melhor, como um direito amplo, re-
conhecido a todos os Estados, de exigir o respeito do Direito In-
ternacional na pessoa dos seus nacionais, não devendo ser defi-
nido como um direito stricto sensu.33 

Referindo-se aos casos LaGrand e Avena nos seus co-
mentários ao Projeto de Artigos de 2006, a Comissão de Direito 
Internacional (CDI) parece a priori querer definir, de uma vez 
por todas, a querela que se instalou sobre o que seja o direito do 
Estado à proteção diplomática. Constatando a mudança radical 
vivenciada pelo indivíduo na cena internacional, a CDI subli-
nhou a relação desses mesmos direitos individuais com os direi-
tos do homem. E afirmou que na proteção diplomática, além de 
fazer valer o seu próprio direito, o Estado também faz valer o 
direito do seu nacional.34 

Apesar do mérito reconhecido na adoção de uma concep-
ção de proteção diplomática sem recurso à ficção Mavrommatis, 
decepcionou-se quem esperava pela conclusão desse raciocínio 
no acolhimento da tese mista pela CDI. O Projeto de Artigos de 

 
33 Cf. TOUZÉ, Sébastien. La Protection des Droits des Nationaux a l´Étranger.Op.cit. 
pp.27-29; 41-42. 
34 Projet d´Articles sur la Protection Diplomatique et Commentaires y Relatifs (2006). 
Op.cit.p. 26. 
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2006 deixa em aberto a questão de saber se o Estado que exerce 
a proteção diplomática o faz por conta própria, por conta do seu 
nacional, ou dos dois. Para uma parte da doutrina, a mencionada 
ponderação da CDI se explica pelo fato de se tratar de uma ma-
téria de desenvolvimento progressivo audacioso, melhor res-
guardada ao debate futuro entre os Estados numa eventual con-
ferência de codificação.35  

Permanece, portanto, obscura a questão de saber se o di-
reito de proteção diplomática do Estado é um direito substantivo 
ou um mero direito adjetivo. Isso não invalida, contudo, a tese 
de que uma verdadeira cumulação de direitos possa explicar a 
natureza jurídica dessa proteção, cuja ação não se limitaria a um 
interesse juridicamente específico do Estado, nem se enfraque-
ceria por revestir um simples direito procedimental.       

 
2 CONDIÇÕES DE EXERCÍCIO 

 
Mais do que um simples critério de admissibilidade da 

reclamação internacional entre dois países, o estudo das condi-
ções de exercício da proteção diplomática revela a mudança de 
status do particular no quadro jurídico da proteção diplomática. 
É ultrapassada, dessa forma, a perspectiva retórica do instituto 
para reconhecer no comportamento do indivíduo o fundamento 
do direito de ação do Estado. Assim, o direito de proteção diplo-
mática é progressivamente definido como particularmente de-
pendente e enquadrado no prejuízo individual.36 

Entre as condições impostas ao exercício do direito de 
ação pelo Estado através da proteção diplomática, nós podemos 

 
35 Cf. MAHIOU, Ahmed. Le Droit International ou La Dialectique de La Rigueur et 
de La Flexibilité- Cours général de droit international public. Op.cit.pp.446-447; 
GARIBIAN. Vers l´Émergence d´un Droit Individuel à la Protection Diploma-
tique.Op.cit. pp.127-130. 
36 Cf. GAJA, Giorgio. Droits des États et Droits des Individus dans le Cadre de la 
Protection Diplomatique. p.68; TOUZÉ, Sébastien. La Protection des Droits des Na-
tionaux a l´Étranger.  Op.cit, p.337. 
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citar duas consideradas unânimes pela doutrina. A existência de 
um vínculo jurídico e político entre o particular lesado e o Estado 
reclamante, qual seja: a nacionalidade. E o esgotamento prévio 
dos recursos internos do Estado onde se perpetrou o dano. Uma 
terceira condição também é levantada por alguns setores doutri-
nários específicos sob a denominação de requisito das mãos lim-
pas ou clean hands. A generalidade dos autores prefere, contudo, 
resguardar o requisito das mãos limpas para a fase reparatória da 
demanda, onde a avaliação da conduta da vítima poderá condu-
zir à redução ou à exclusão da reparação.    

 
2.1 NACIONALIDADE 

 
Tratado por VATTEL como corolário da própria razão 

de ser da proteção diplomática, o requisito da nacionalidade es-
tabelece que o Estado só pode proteger diplomaticamente o seu 
próprio nacional. Um julgamento de equidade poderá eventual-
mente aceitar a derrogação deste princípio. Ou seja, excepcio-
nalmente, será possível que um Estado exerça a sua proteção di-
plomática em favor de sujeitos com vínculos de outra natureza 
ou de membros de uma coletividade que este Estado represente 
perante à ordem internacional. Como exceções ao princípio, po-
demos citar o exemplo dos apátridas, refugiados, ou ainda da 
tripulação de navios. 37    

O requisito da nacionalidade esteve constantemente afir-
mado no percurso da prática internacional, como pôde ser de-
monstrado no julgamento do caso das propriedades expropriadas 
das congregações religiosas em Portugal, logo após a instaura-
ção da República em 1910. Naquela altura, a Corte Permanente 
de Arbitragem, constituída pela Convenção de Haia de 1907 
para regulamentação pacífica de conflitos internacionais, rejei-
tou liminarmente dezessete queixas espanholas em razão da falta 

 
37 Cf. MELLO, Celso A. Responsabilidade Internacional do Estado.Op.cit.p.86; 
SHAW, Malcom N. International Law.p.722.  
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de documentação que comprovasse a nacionalidade dos reque-
rentes à proteção diplomática. Posteriormente, a CPJI foi cha-
mada pelo Governo da Estônia para se pronunciar sobre o reco-
nhecimento dos direitos de uma sociedade como proprietária e 
concessionária da ferrovia Panevezys-Saldutiskis. Os bens dessa 
sociedade haviam sido apreendidos e expropriados pelo Go-
verno lituano, tendo a Corte aduzido categoricamente que o vín-
culo de nacionalidade entre o Estado e o indivíduo é o único 
meio que confere o direito de proteção diplomática. A CPJI 
ainda destacou que este direito só pode ser exercido em favor do 
nacional porque na ausência de acordos particulares é o vínculo 
de nacionalidade entre o Estado e o indivíduo que dá ao Estado 
o direito de proteção diplomática.38  

Seguindo a linha tracejada pela determinação da compe-
tência internacional do Estado através do requisito da nacionali-
dade, a CIJ levantou a questão adicional da efetividade da naci-
onalidade no julgamento do caso Nottebohm. Esse processo foi 
interposto pela Suíça contra a Guatemala em representação in-
ternacional dos interesses do Principado do Liechtenstein. Con-
siderando que a nacionalidade é um vínculo jurídico baseado 
num fato social de união de interesses e de sentimentos unidos a 
uma reciprocidade de direitos e deveres, a Corte reconheceu a 
competência de cada Estado para determinar por sua legislação 
quem são seus nacionais, reservando a análise da efetividade 
desse requisito ao controle da ordem jurídica internacional. As-
sim, diante da ausência de um vínculo nacionalidade efetivo, a 
Corte decidiu que a Guatemala (parte demandada) não era obri-
gada a reconhecer a nacionalidade outorgada pelo Principado do 
Liechtenstein (parte demandante). Consequentemente, o Liech-
tenstein não estaria capacitado a proteger Nottebohm por ato su-
postamente ilícito cometido pelo governo da Guatemala.  Nesse 

 
38 Affaires des Propriétés Religieuses (France, Royaume-Uni, Espagne c. Portugal), 
4 septembre 1920, Recueil des Sentences Arbitrales. pp.7-57; Caso Caminho de Ferro 
Panevezys-Saldutiskis. Série A/B, nº 76. p.16. 
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caso, a Corte atestou que Nottebohm possuía um vínculo muito 
mais estreito com a Guatemala, tendo em vista que foi neste país 
que passou a exercer as suas principais atividades, estabele-
cendo-se como sede de seus interesses por mais de trinta anos 
consecutivos. 39  

À margem do julgamento do caso Nottebohm, o projeto 
de artigo 4º da CDI sobre a proteção diplomática opta por não 
apresentar qualquer exigência adicional relativa à comprovação 
de um vínculo efetivo entre o nacional e o Estado que lhe repre-
senta. Mesmo que o sujeito em causa tenha mais do que uma 
nacionalidade. De acordo com a Comissão, a interpretação do 
caso Nottebhom deve permanecer restrita ao fato particular, es-
timando-se que a CIJ não procurava enunciar uma regra geral 
aplicável a todos os Estados quando decidiu pela necessidade de 
demonstração de um vínculo efetivo entre Nottebhom e o Lie-
chtenstein.  Para a CDI, diante dos efeitos da mundialização eco-
nômica e das migrações, um possível incremento da condição de 
efetividade aplicada ao requisito da nacionalidade acabaria por 
excluir milhões de indivíduos do benefício da proteção diplomá-
tica. O que contribuiria, ainda mais, para o aumento do fosso já 
existente entre o dano e a efetivação da responsabilidade inter-
nacional.40        

Nesse sentido, o projeto de artigo 4º da CDI entende sim-
plesmente por Estado de nacionalidade o Estado cujo indivíduo 
objeto da proteção adquiriu sua nacionalidade por nascimento 

 
39 Affaire Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala). Recueil,1955. De acordo com a 
narrativa processual, em outubro de 1939, antes do início da segunda grande guerra, 
Nottebohm viajou ao Liechtenstein com o objetivo de solicitar sua naturalização, con-
cedida após o cumprimento de todas as exigências formais, inclusive a perda da sua 
nacionalidade alemã. Já em 1943, em decorrência do estado de guerra, Nottebohm foi 
entregue pela Guatemala (seu país de residência) às autoridades norte-americanas em 
face de sua qualidade de cidadão de um país inimigo. Em razão destas circunstâncias, 
Liechtenstein iniciou perante à Corte Internacional um processo contra a Guatemala, 
reclamando a reparação e a compensação devida. 
40 Projet d´Articles sur la Protection Diplomatique et Commentaires y Relatifs (2006). 
Op.cit.pp. 32-36. 
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(jus soli), ascendência (jus sanguinis), naturalização, sucessão 
de Estados, ou por qualquer outra forma compatível com o Di-
reito Internacional. Levanta-se, contudo, a questão de saber 
quando, efetivamente, a nacionalidade deverá existir a fim de 
justificar o exercício da proteção diplomática pelo Estado recla-
mante. Ou melhor, em que momento o particular deve ser pos-
suidor da nacionalidade de um Estado de que ele requisita a pro-
teção diplomática. 

O problema de apreciação temporal do vínculo jurídico 
existente entre o Estado protetor e o sujeito lesado é, na reali-
dade, objeto de uma forte discussão. Tanto a doutrina apoiada à 
concepção vatteliana de proteção diplomática quanto a prática 
dos Estados não são unânimes na indicação dos critérios de de-
terminação do momento em que se deve existir o vínculo de na-
cionalidade entre o particular e o Estado protetor. De uma forma 
mais geral e sob reserva de soluções convencionais divergentes, 
admite-se que o sujeito deverá ter a posse da nacionalidade do 
Estado demandante tanto à data do dano quanto no momento da 
apresentação da reclamação internacional. Permanecia, contudo, 
sem resposta se a exigência de nacionalidade entre as datas de-
veria ser contínua ou não.41      

A CDI decidiu a questão no seu projeto de artigo 5º, co-
mentando a incongruência de se exigir que a nacionalidade seja 
a mesma, tanto na data do prejuízo como na apresentação oficial 
da reclamação, sem também exigir que a nacionalidade seja con-
tínua entre essas duas datas. Mesmo em se tratando de matéria 
de difícil prova, a continuidade da nacionalidade entre o prejuízo 
e o endosso deverá ser presumida se o interessado é possuidor 
da mesma nacionalidade nessas duas datas. A regra relativa à 
continuidade da nacionalidade foi estabelecida através de um 
critério justificativo duplo e contínuo a fim de se evitar 

 
41 Le Caractère National d´une Réclamation Internationale Présenté par un Etat en 
Raison d´un Dommage subi par un Individu. Résolution adoptée en 10 Setembre 
1965- Session de Varsovie.pp.260-262.  
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fenômenos de forum shopping ou de nationality shopping. A 
CDI procurou conter a busca recorrente por um Estado mais 
complacente nos requisitos da concessão da proteção diplomá-
tica ou melhor aparatado para enfrentar a demanda no contexto 
internacional.42     

Alguma dúvida permanecia, entretanto, relativamente à 
interpretação desse duplo critério temporal, mais precisamente 
quanto a determinação do dies a quo e do dies ad quem. Regis-
tros indicam que o vínculo de nacionalidade que une a pessoa 
lesada ao Estado protetor poderia existir tanto no momento da 
comissão do dano quanto no momento em que o prejuízo atinge 
a vítima.  Por outro lado, alguns teóricos sustentam que o vín-
culo de nacionalidade deveria existir até a assinatura da conven-
ção de arbitragem, da ratificação dessa convenção, ou da entrada 
em vigor do tratado. Há também quem defenda a manutenção da 
nacionalidade até o depósito da queixa no órgão jurisdicional. 
Ou mesmo, até a data do julgamento e da regulamentação defi-
nitiva da demanda (solução mais extrema). Essa foi, aliás, a so-
lução acolhida pelo Tribunal Arbitral do Centro Internacional de 
Resolução de Diferendos relativos aos Investimentos (CIRDI) 
no caso Loewen.  Neste caso, o tribunal decidiu que a naciona-
lidade deve permanecer a mesma depois da data dos fatos que 
são a origem da reclamação, designada pela expressão dies a 
quo, até a data da decisão concernente à reclamação, designada 
como dies ad quem.43 

No caso Loewen, uma empresa funerária canadense pede 
indenização por alegados danos decorrentes de processos em 
que esteve envolvida nos tribunais do Estado norte-americano 
do Mississipi. O caso reúne informações valiosas sobre a 

 
42Cf. DIEZ DE VELASCO, Manuel. Instituciones de Derecho Internacional Pú-
blico.p.746; DINH, Nguyen Quoc et al. Direito Internacional Público. p.825.  
43 Cf. WYLER, Eric. La Régle dite de la Continuité de la Nationalité dans le Conten-
tieux International. p. 53; 75; BORCHARD, Edwin M. Protection Diplomatique des 
Nationaux à l´Étranger.Op.cit.p.284;The Loewen Group, Inc. and Raymond L. Loe-
wen v. United States of America. 
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prestação de contas de um Estado federal por violação do Direito 
Internacional cometida por tribunais locais. Além disso, o Tri-
bunal Arbitral discutiu a exigência da regra do esgotamento dos 
recursos internos e a questão da mudança de nacionalidade entre 
a apresentação oficial da reclamação e a sentença. Os Estados 
Unidos da América citaram o caso Loewen nos seus comentários 
e observações ao projeto de artigos da CDI.44    

O projeto de artigos sobre a proteção diplomática da CDI 
não se prestou, todavia, ao serviço de adoção de uma regra tão 
rígida (nacionalidade conservada até a data da liquidação da re-
clamação). A CDI entendeu que seria injusto penalizar o indiví-
duo pela mudança de nacionalidade em razão do casamento ou 
da naturalização. Ademais, uma regra como essa poderia ser 
contrária aos interesses do sujeito, visto que muitos anos podem 
decorrer desde a apresentação da queixa até a sua decisão final. 
Basta, para a CDI, que o indivíduo lesado seja nacional do Es-
tado reclamante desde a data do prejuízo até a apresentação ofi-
cial da reclamação. É, aliás, na apresentação oficial da reclama-
ção, que o Estado de nacionalidade manifesta, com maior cla-
reza, significado e segurança jurídica, a sua intenção de exercer 
a proteção diplomática. A expressão “oficial” foi adicionada 
pela CDI à definição do dies ad quem. A CDI tinha o objetivo 
de esclarecer que a data da apresentação da reclamação deveria 
ser aquela da primeira demanda oficial ou formal do Estado pro-
tetor, em oposição aos contatos diplomáticos e demandas infor-
mais de notificação.45  

A firmeza da aplicação conjunta dos critérios do dies a 
quo e ad quem se consagrou, como dissemos, na crença de que 

 
44PAULSSON, Jan. Continuous Nationality in Loewen. p.213. Protection Diploma-
tique- Commentaires et Observations des Gouvernements (27 janvier 2006). 
Op.cit.pp.19-20. 
45PERRIN, Georges. Réflexions sur la Protection Diplomatique. Op.cit.pp.388-389; 
BLASER, Pierre Michel. La Nationalité et la Protection Juridique Internationale de 
L´Individu.p.21; Projet d´Articles sur la Protection Diplomatique et Commentaires y 
Relatifs (2006). Op.cit.pp. 37-39. 
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era necessário evitar a mudança deliberada de nacionalidade em 
busca de Estados mais tolerantes. Isso não impediu, entretanto, 
que a regra fosse atenuada quando constatada a mudança de na-
cionalidade por razões alheias ao sujeito lesado. Veja os casos 
de sucessão, anexação ou transformação de um território em Es-
tado independente. A resolução de setembro de 1965 do Instituto 
de Direito Internacional defendeu, assim, que as reclamações 
apresentadas por Estados de recente independência não pode-
riam deixar de ser atendidas. Isto é, tribunais internacionais não 
deveriam rejeitar uma queixa sob o único motivo de que o naci-
onal tinha antes da independência a nacionalidade do Estado an-
terior ou do Estado que exercia soberania naquele território.46  

O parágrafo 2 do projeto de artigo 5º da CDI também 
salvaguarda que um Estado poderá exercer a proteção diplomá-
tica de uma pessoa que seja seu nacional à data da apresentação 
oficial da reclamação, mas que não era seu nacional no momento 
do dano. Desde que a pessoa tenha perdido a nacionalidade an-
terior por razões não relacionadas com a demanda e de uma ma-
neira compatível com o Direito Internacional, o seu atual Estado 
de nacionalidade poderá exercer a proteção diplomática. O atual 
Estado de nacionalidade fica, contudo, impedido de exercer a 
sua proteção diplomática contra o anterior Estado de nacionali-
dade do sujeito lesado em razão de um dano ocorrido quando 
esse sujeito ainda tinha aquela nacionalidade. O Estado de naci-
onalidade ainda perderá o direito de exercer a sua proteção di-
plomática no caso em que o sujeito lesado adquirir a nacionali-
dade do Estado réu após a apresentação da reclamação. Caso o 
sujeito lesado adquira a nacionalidade de um Estado terceiro, ca-
berá ao Estado autor da proteção decidir por retirar ou não a 
queixa. A hipótese de cessão da reclamação a uma pessoa ou 
pessoas possuidoras de outra nacionalidade não foi, contudo, 
acolhida pela CDI no seu projeto de artigos adotado em primeira 

 
46Artigo primeiro, b) da Resolução adotada em 10 de setembro de 1965- Sessão de 
Varsóvia.pp.260-262. 
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leitura. A Comissão optou por deixar em aberto a questão de sa-
ber se os herdeiros de um nacional lesado e morto em conse-
quência do prejuízo podem ser, ou não, protegidos pelo Estado 
de nacionalidade da pessoa lesada, tendo eles a nacionalidade de 
um outro Estado.47   

No que toca à nacionalidade da pessoa física na proteção 
diplomática, uma outra questão é automaticamente levantada 
pela coexistência dos diversos sistemas de determinação da na-
cionalidade. De fato, um indivíduo poderá adquirir uma dupla 
ou múltipla nacionalidade através do jogo paralelo dos princí-
pios do jus soli, jus sanguinis, da naturalização ou de qualquer 
outro mecanismo que não lhe obrigue a renunciar sua nacionali-
dade anterior. Os países anglo-saxônicos têm, por exemplo, a 
tendência para conceder sua nacionalidade a todos os que nas-
cem em seu território (jus soli), ao passo que os Estados da Eu-
ropa continental e da Ásia se associam frequentemente ao sis-
tema que atrela a concessão da nacionalidade ao caráter heredi-
tário (jus sanguinis). O critério de nacionalidade através do san-
gue remonta às mais antigas civilizações. Naquela altura, a qua-
lidade de sujeito originário de um país dependia de sua pertença 
a uma tribo e a qualidade de membro de uma tribo dependia da 
sua pertença a um clã ou a uma família.48  

Toda a questão se complica quando se coloca o problema 
do exercício da proteção diplomática por um Estado de naciona-
lidade contra um outro Estado de nacionalidade do indivíduo. 
Nessas situações, a prática internacional tem se manifestado pela 
inadmissibilidade da reclamação numa tradução exata da teoria 
da não responsabilidade, expressa no artigo 4º da Convenção de 

 
47 Ver: WYLER, Eric. La Régle dite de la Continuité de la Nationalité dans le Con-
tentieux International.Op.cit. pp.137-180; DUGARD, John R. Premier Rapport sur 
la Protection Diplomatique- Additif. p. 2. Contra a aplicação sistemática da regra da 
continuação da nacionalidade no tema, ver: BORCHARD, Edwin M. Protection Di-
plomatique des Nationaux à l´Étranger.p.284; The Diplomatic Protection of Citizens 
Abroad or the Law of International Claims. Op.cit.p.628. 
48 BLASER, Pierre Michel. La Nationalité et la Protection Juridique Internationale 
de L´Individu Op.cit. p.51. 
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Haia de 1930. O artigo 4º da Convenção de 1930 proclama a 
interdição do Estado para exercer sua proteção diplomática em 
favor de um duplo nacional contra outro Estado de nacionalidade 
desse sujeito. A origem desta regra proibitiva remonta, contudo, 
ao século XIX, quando o Juiz norte-americano WHEATON afir-
mou, no caso Knocke, que os Estados Unidos não poderiam ou-
torgar proteção diplomática a um cidadão alemão, naturalizado 
americano, contra o seu país de origem. Em termos paralelos, a 
reclamação dos herdeiros de um cidadão de pai britânico nascido 
nos Estados Unidos foi rejeitada pela Comissão anglo-ameri-
cana.  O caso Alexander (1898) visava a reparação de danos oca-
sionados à propriedade do de cujos (Sr. Alexander) durante a 
Guerra de Secessão.49       

Sem precisar negar a regra geral da não-responsabiliza-
ção do Estado de nacionalidade, alguns tribunais internacionais, 
nomeadamente arbitrais, passaram a defender a aplicação para-
lela do critério da nacionalidade efetiva ou dominante. Procu-
rava-se, com isso, resolver a situação do particular possuidor de 
nacionalidade do Estado reclamante e do Estado reclamado. 
Esse foi, aliás, o caso do cidadão Rafael Canevaro, que era pos-
suidor de dupla nacionalidade, italiana jus sanguinis e peruana 
jus soli. Canevaro havia constituído seu domicilio, desenvolvido 
negócios e uma ascendente vida social e política no Peru, vindo 
mesmo a se candidatar para o Senado deste Estado. Porém, em 
decorrência de alegadas perseguições das autoridades tributárias 
peruanas e da iminente possibilidade de expropriação dos seus 
bens, ele requereu proteção diplomática ao governo italiano. O 
Tribunal Permanente de Arbitragem rejeitou, todavia, a proteção 
diplomática do governo italiano por entender que a 

 
49 Cf. CARRIÓN, Alejandro J. Rodríguez. Lecciones de Derecho Internacional Pú-
blico.p.324; KLEIN, Pierre. La Protection Diplomatique des Doubles Nationaux: Re-
considération des Fondements de la Règle de Non-Responsabilité.pp.186-187; BOR-
CHARD, Edwin M. Protection Diplomatique des Nationaux à l´étranger. 
Op.cit.pp.289-290. 
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nacionalidade peruana era a efetiva, e não a italiana.50  
A Comissão de conciliação ítalo-americana, no caso 

Strunsky-Mergé, também entendeu que os Estados Unidos esta-
vam impedidos de reclamar à Itália a compensação por danos 
aos bens pessoais de uma cidadã com dupla nacionalidade. A 
Sra. Florência Strunsky-Mergé ostentava nacionalidade efetiva 
italiana não apenas pelo critério material da sua residência, como 
também por razões associadas à sua vida social, política, cívica 
e familiar. Esta sentença arbitral firmou, a propósito, um impor-
tante ponto de partida para o desenvolvimento da regra costu-
meira segundo o princípio que exclui a proteção diplomática em 
caso de dupla nacionalidade deve ceder diante do princípio da 
nacionalidade efetiva.51       

Seguindo o princípio da nacionalidade efetiva ou domi-
nante, mais de 50 casos relativos a duplo nacionais foram deci-
didos pela Comissão de conciliação ítalo-americana. O que ins-
pirou o Tribunal de Reclamação irano-americano a sustentar sua 
competência para conhecer reclamações apresentadas contra o 
Irã por cidadãos norte-americanos que também possuíam a na-
cionalidade iraniana. O Tribunal exigiu, porém, que fosse cons-
tatada a efetividade e a predominância da nacionalidade norte-
americana para que se desse a abertura e prosseguimento da 
causa.52 

Nesse sentido excepcional, a CDI retoma o princípio da 
não-responsabilidade no seu projeto de artigo 7º, redigido sob a 

 
50 Tribunal Permanente de Arbitragem, 3 de maio de 1912. Sobre a questão da nacio-
nalidade do cidadão Canevaro, ver: DE BOECK, Charles. La Sentence Arbitrale dela 
Cour Permanente de La Haye dans l´affaire Canevaro. pp.317-372; BROTÓNS, An-
tonio Remiro et al. Derecho Internacional.p.504; RIDRUEJO, José Antonio Pas-
tor.Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales.p.246. 
51 Comissão de Conciliação Estados Unidos-Itália, decisão de 10 de junho de 1955, 
processo Strunsky-Mergé, 1959, p.138. 
52 Projet d´Articles sur la Protection Diplomatique et Commentaires y Relatifs (2006). 
p. 46; STERN, Brigitte. Les Questions de Nationalité des Personnes Physiques et de 
la Nationalité et de Contrôle des Personnes Morales devant le Tribunal des Diffé-
rends Irano-Américains. p.425. 
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forma de uma frase negativa. Para a CDI, também, um Estado 
de nacionalidade não poderá exercer a proteção diplomática 
frente a outro Estado de nacionalidade, a menos que a naciona-
lidade predominante seja a do Estado demandante, tanto à data 
do fato ilícito quanto à data da apresentação oficial da reclama-
ção.53 

Utilizando a fonte jurisprudencial do Tribunal de Recla-
mação irano-americano, mais precisamente no caso A/18, a CDI 
optou pelo emprego do adjetivo “predominante” em vez de “efe-
tivo” ou “dominante”. A CDI entendeu que o tribunal que exa-
minar a questão deverá fazer um verdadeiro balanço de pesos 
entre as nacionalidades concorrentes a fim de bem determinar 
qual deverá prevalecer na reclamação submetida. São, contudo, 
variados os fatores, circunstâncias e os critérios de apuramento 
no julgamento da nacionalidade preponderante. Podemos citar 
como parâmetros relevantes o nascimento, a residência habitual, 
o tempo passado em cada país de nacionalidade, o tempo da che-
gada no território de naturalização, o emprego, o casamento e o 
exercício de obrigações militares. Além disso, o cumprimento 
de deveres cívicos, interesses financeiros, o exercício de uma 
atividade lucrativa em proveito de uma sociedade nacional e a 
aquisição de bens imóveis também são pertinentes para o julga-
mento da nacionalidade efetiva. A língua, a educação dos filhos, 
os contatos familiares e culturais com o país, a participação na 
vida pública, as viagens e até a utilização de passaporte e papéis 
de identidade nacional são fontes igualmente expressivas. Tudo 
dependerá, contudo, das circunstâncias práticas.54  

 
53 Projet d´Articles sur la Protection Diplomatique et Commentaires y Relatifs (2006). 
Op.cit.pp. 44-48. 
54 Cf. DINH, Nguyen Quoc et al. Direito Internacional Público. Op.cit.p.826; BRO-
TÓNS, Antonio Remiro et al. Derecho Internacional.Op.cit. p.504. Para uma inter-
pretação da decisão A/18 de 6 abril de 1984, ver: STERN, Brigitte. Les Questions de 
Nationalité des Personnes Physiques et de la Nationalité et de Contrôle des Personnes 
Morales devant le Tribunal des Différends Irano-Américains. Op.cit.pp.438-440;  
MAHIOU, Ahmed. Le Droit International ou La Dialectique de La Rigueur et de La 
Flexibilité- Cours général de droit international public. Op.cit. p.447; TOUZÉ, 
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Situação bem menos conflituosa se afigura, contudo, na 
possibilidade de exercício conjunto da proteção diplomática por 
parte dos Estados de nacionalidade de um sujeito em face de um 
Estado terceiro. O parágrafo primeiro do projeto de artigo 6º da 
CDI autoriza ao Estado de nacionalidade o exercício da proteção 
diplomática em proveito do seu nacional, mesmo que o interes-
sado também tenha a nacionalidade de um outro ou de muitos 
outros Estados. O parágrafo segundo deste mesmo projeto de ar-
tigo avança, porém, na admissão de que dois ou mais Estados de 
nacionalidade do indivíduo possam exercer conjuntamente a sua 
proteção diplomática contra um outro Estado do qual o indiví-
duo não possua nacionalidade. 55 

Considerado por alguma doutrina como pouco realista, o 
projeto de artigo 6º foi bastante criticado nas observações e co-
mentários recebidos dos governos ao projeto de artigos sobre a 
proteção diplomática. Para muitos Estados, a solução proposta 
pela CDI arrisca não se concretizar tanto pela diferença no exer-
cício do direito de proteção diplomática quanto pelos problemas 
que podem decorrer da apresentação de reclamações distintas. O 
Reino Unido recordou, inclusive, que o projeto de artigo 6º pro-
põe uma alteração substancial a obrigações já estabelecidas 
desde a Convenção de Haia sobre questões relativas ao conflito 
de nacionalidade, informando que somente estenderia a sua pro-
teção consular a um duplo nacional num terceiro Estado se o 
mesmo estiver utilizando documentos de viagem britânicos.56  

 
Sébastien. La Protection des Droits des Nationaux a l´Étranger. Op.cit.p.363-364 ; 
Projet d´Articles sur la Protection Diplomatique et Commentaires y Relatifs (2006). 
Op.cit.p. 47. 
55 Cf. KLEIN, Pierre. La Protection Diplomatique des Doubles Nationaux: Recon-
sidération des Fondements de la Règle de Non-Responsabilité. Op.cit.p.184;  Projet 
d´Articles sur la Protection Diplomatique et Commentaires y Relatifs (2006). 
Op.cit.pp. 42-44. 
56 Especificamente, pela Áustria, El Salvador, Guatemala, Catar, Uzbequistão, Bé-
lgica e Reino Unido.Protection Diplomatique- Commentaires et Observations des 
Gouvernements (27 janvier 2006).pp. 22-23; Diplomatic Protection- Comments and 
Observations recived from Governments (3 April 2006).p. 7. 
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No sentido oposto à incidência de dupla ou múltiplas na-
cionalidades, levanta-se a questão de saber como se acomodaria 
a exigência deste vínculo pessoal à situação em que a vítima do 
dano não seja considerada como nacional de qualquer Estado. 
Ou, em sendo nacional de um Estado, não dispõe de sua proteção 
por razões pessoais, sociais ou políticas. 

As questões levantadas acima descrevem respectiva-
mente a categoria dos apátridas e dos refugiados. Durante muito 
tempo, em decorrência de uma interpretação jurisprudencial res-
tritiva, os apátridas e os refugiados estiveram impossibilitados 
de obter reparação no plano internacional. No Direito Internaci-
onal contemporâneo, nós encontramos, porém, o interesse de 
proteção dos apátridas e refugiados através da correspondência 
com o processo de evolução internacional do status jurídico do 
indivíduo. A condição dos apátridas teve o seu testemunho mais 
notável na Convenção para redução dos casos dos apátridas de 
1961. A Convenção relativa ao estatuto dos refugiados de 1951 
limitou-se, porém, à proteção de refugiados europeus do pós-
guerra. Mais tarde, porém, esses limites geográficos foram re-
movidos e o tema do refúgio ganhou proporções universais. O 
tema do refúgio é, a propósito, uma das mais importantes dis-
cussões da atualidade.57 

As Convenções de 1951 e de 1961 não fazem qualquer 
menção a um regime específico relacionado à proteção diplomá-
tica de apátridas e refugiados. O projeto de artigo 8º da CDI re-
conhece, todavia, o direito de ação através da proteção diplomá-
tica em favor de uma pessoa apátrida ou de quem se reconhece 
a qualidade de refugiado. O preceito é, porém, condicionado à 
reunião de dois critérios determinantes. O primeiro é o critério 

 
57 O julgamento do caso Dickson Car Wheel Company vs. United Mexican States 
estabelece que nenhum Estado poderá intervir ou apresentar uma reclamação em 
nome de um indivíduo sem nacionalidade. United Nations, Reports of International 
Arbitral Awards, July 1931, Vol. IV, p.678; Convenção sobre Redução da Apatridia 
adotada em 30 de agosto de 1961; Convenção das Nações Unidas Relativa ao Esta-
tuto dos Refugiados adotada em 28 de julho de 1951. 



_478________RJLB, Ano 8 (2022), nº 3 
 

 

do reenvio interno, ou seja, que a situação jurídica da pessoa 
apátrida e do refugiado seja definida pela legislação interna dos 
Estados e em conformidade com os critérios internacionalmente 
aceitos. O segundo critério surge como mecanismo suplente à 
exigência de nacionalidade. Ou seja, é necessário que apátridas 
e refugiados tenham a sua residência legal e habitual no território 
do Estado que pretende agir, tanto na data do prejuízo quanto na 
data da apresentação oficial da reclamação internacional.58   

    A exigência do requisito da residência legal e habitual 
do sujeito no Estado reclamante se justifica pelo defeito na apli-
cação do quesito da nacionalidade na proteção diplomática dos 
refugiados e apátridas. Esse requisito foi inspirado pela Conven-
ção Europeia de 1997 sobre a Nacionalidade. Estima-se que a 
associação dos caracteres de residência seja suficiente para de-
monstrar a efetividade do vínculo existente entre o sujeito e o 
Estado reclamante, numa forma excepcional para introdução de 
lege ferenda.59 

À semelhança de outras omissões já relatadas, a CDI não 
definiu os termos do que entende por residência legal e habitual 
do sujeito. Mas fez constar nos seus comentários ao projeto de 
artigo 8º, que a noção de residência habitual exprime a ideia de 
residência contínua, numa alusão ao regime geral de continua-
ção da nacionalidade na proteção diplomática. A Comissão dei-
xou, no entanto, expresso o impedimento para o exercício da 
proteção diplomática em favor de um refugiado contra o seu 

 
58 Sobre a proteção no tema dos refugiados, ver: FORTIN, Antonio. The Meaning of 
´Protection´in the Refugee Definition. pp.548-576; Le Caractère National d´une Ré-
clamation Internationale Présenté par un Etat en Raison d´un Dommage subi par un 
Individu Résolution adoptée en 10 Setembre 1965- Session de Varsovie - art.2º.Op.cit. 
p.261.  
59 Art. 6º da Convenção Europeia sobre a Nacionalidade, aberta à assinatura em Es-
trasburgo em 26 de novembro de 1997. Sobre a perda de nacionalidade e o problema 
da sua efetividade, ver: WYLER, Eric. La Régle dite de la Continuité de la Nationalité 
dans le Contentieux International. Op.cit.pp.119-134; FLAUSS, Jean-François. Pro-
tection Diplomatique et Protection Internationale des Droits de l´Homme. 
Op.cit.pp.20-22. 
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Estado de nacionalidade.  Uma demanda descontrolada de recla-
mações internacionais poderia, de fato, surgir em resposta às 
considerações de uma maioria de refugiados queixosos do trata-
mento reservado no seu Estado de origem.60  

 A exigência de um vínculo de nacionalidade entre o su-
jeito lesado e o Estado reclamante é, como sabemos, uma das 
condições fundamentais ao exercício da proteção diplomática. 
Isso não impede, contudo, que derrogações pontuais possam ser 
previstas pelo Direito Internacional, como no caso dos apátridas 
e dos refugiados acima descritos, ou na hipótese da tripulação de 
navios, que será vista a seguir. Antes, porém, deve-se mencionar 
que o caso específico da tripulação de navios é por sua própria 
natureza controverso.  

Partindo da análise doutrinária e da prática dos Estados, 
nós podemos contar três regimes distintos para proteção de 
membros de uma tripulação. O primeiro defende a extensão do 
direito de proteção diplomática ao Estado que arvora o pavilhão 
do navio. O segundo regime só reconhece o direito de ação atra-
vés da proteção diplomática ao Estado de nacionalidade dos 
membros da tripulação. E o terceiro regime considera que a pro-
teção de membros de uma tripulação não corresponde ao con-
ceito de proteção diplomática stricto sensu, não podendo ser 
vista como um regime particular de execução.61 

O projeto de artigo 18º da CDI combina, porém, essas 
três concepções distintas numa única fórmula. A Comissão rea-
firma o direito de exercício da proteção diplomática do Estado 
de nacionalidade dos membros de uma tripulação sem prejudicar 
o direito do Estado de nacionalidade do navio de demandar re-
paração. Assim, tanto o Estado de nacionalidade da tripulação 
quanto o Estado de nacionalidade do navio poderão demandar a 
reparação em benefício de membros da tripulação, também 

 
60 Parágrafo 3 do projeto de artigo 8º da CDI. 
61 TOUZÉ, Sébastien. La Protection des Droits des Nationaux a l’Étranger.Op.cit. 
p.393. 
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lesados no prejuízo causado ao navio por um fato internacional-
mente ilícito. 

Resta esclarecer, todavia, que o projeto de artigos da CDI 
só reconhece ao Estado de nacionalidade do navio o direito de 
demandar reparação em benefício da sua tripulação. Isso não im-
plica o direito de exercer a sua proteção diplomática. Na ver-
dade, a inclusão do tema no projeto de artigos sobre a proteção 
diplomática se deu por uma questão de analogia e necessidade. 
A proteção exercida pelo Estado do pavilhão, apesar de distinta 
da proteção diplomática, deve ser tida como análoga a esta. 
Torna-se, porém, imperativo legitimar as duas proteções em be-
nefício máximo da tripulação de navios, constantemente exposta 
a dificuldades e condições de trabalho precárias.62 

Apesar da crítica norte-americana defender a omissão 
desse direito no projeto da CDI por entende-lo redundante, o re-
gime de proteção da tripulação de navios foi mantido no mesmo 
quadro da proteção diplomática. Esse foi, aliás, o posiciona-
mento do Tribunal Internacional de Direito do Mar no caso do 
Navio Saiga. Nesse caso, o tribunal ordenou à Guiné o paga-
mento de uma indenização a São Vicente e Granadinas em repa-
ração aos danos causados ao navio e a sua tripulação. A tripula-
ção do Saiga era constituída na sua maioria por cidadãos ucrani-
anos e três trabalhadores senegaleses. Para o Tribunal do Mar, o 
navio, tudo que se encontre no navio e toda pessoa implicada na 
sua atividade, ou que tenha interesses ligados a esta atividade, 
são considerados como uma entidade ligada ao Estado do pavi-
lhão. A nacionalidade dessas pessoas não revela qualquer perti-
nência.63   

 
62 DUGARD, John. Septième Rapport sur la Protection Diplomatique. p.39. 
63 Protection Diplomatique- Commentaires et Observations des Gouvernements (27 
janvier 2006). Op.cit.p.52. Ver: CONDORELLI, Luigi. La Protection Diplomatique 
et L’Évolution de son Domaine d´Aplication. p. 25; Caso do Navio Saiga (São Vicente 
e Granadinas vs. Guiné) TIDM, Recueil, 1999, par. 106. Este caso trata da situação 
de um navio pertencente a uma sociedade cipriota (Tabona Shipping Ltd.), gerido por 
uma sociedade escocesa (Seascot Shipmanagement), fretado por uma sociedade suíça 
(Lemania Shipping Group Ltd.) e matriculado a título provisório em São Vicente e 
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2.2 ESGOTAMENTO DOS RECURSOS INTERNOS 

 
O esgotamento prévio dos recursos internos é um princí-

pio clássico do Direito Internacional com antecedentes que vão 
desde os tempos medievais até o final do século XVII. Naquela 
época, príncipes e soberanos podiam emitir Cartas de Represá-
lias aos seus súditos no estrangeiro, desde que comprovada a 
exaustão de todos os meios possíveis para dirimir a controvérsia. 
Na idade moderna, porém, esse princípio passou a ser aplicado 
no contexto da responsabilidade internacional do Estado por da-
nos causados ao estrangeiro. Ele ensina que o indivíduo lesado 
só tem acesso ao exercício da proteção diplomática após a exaus-
tão dos meios jurídicos disponíveis no direito interno do Estado 
presumivelmente infrator.64  

De fato, tudo leva a crer que o estrangeiro se encontraria 
numa situação privilegiada caso pudesse prescindir dos tribunais 
e do direito interno do Estado que alega violar o Direito Interna-
cional. Sustenta-se, por isso, que a par da nacionalidade, o esgo-
tamento dos recursos internos é a segunda condição necessária à 
admissibilidade da proteção diplomática. Deve-se mencionar, 
porém, que o princípio da exaustão não se aplica à hipótese de 
dano imediato pois, nesse caso, o Estado defende interesse pró-
prio. No mesmo sentido, diplomatas ou empresas públicas, que 
cumprem acta jure imperii, não têm que esgotar os recursos in-
ternos, uma vez que prejudicá-los é o mesmo que causar um 
dano diretamente ao Estado, cuja regra do esgotamento dos re-
cursos internos não se aplica.65 

 
Granadinas. 
64 Cf. CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. O Esgotamento de Recursos In-
ternos no Direito Internacional. p.23; QUADROS, Fausto de. O Princípio da Exaus-
tão dos Meios Internos. pp.123-124.  
65 Sobre a exclusão do princípio no caso de dano à pessoa que goze de proteção inter-
nacional especial, ver: Resolução adotada pelo Instituto de Direito Internacional na 
Sessão de Granada, 11-20 de abril de 1956. p.358 e o Projeto da Escola de Direito 
de Harvard sobre a condição do estrangeiro elaborado para a Conferência de 
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Para CHAPPEZ, este princípio representa a tradução do 
respeito mútuo da soberania dos Estados no plano da técnica ju-
rídica, sendo considerado pela jurisprudência e pela doutrina 
como uma regra de direito internacional positivo de origem cos-
tumeira. No mesmo sentido, no julgamento do caso Interhandel, 
a CIJ reconhece como estabelecido o preceito segundo o qual os 
recursos internos devem ser esgotados antes da introdução do 
procedimento internacional. Assim, antes de recorrer à jurisdi-
ção internacional, considera-se necessário que o Estado onde se 
tenha cometido o dano possa corrigi-lo por seus próprios meios 
e no âmbito da sua ordem jurídica interna.66 

O caso Interhandel trata de uma reclamação interposta 
pelo governo suíço contra os Estados Unidos, sob a alegação de 
incumprimento do Acordo de Washington celebrado no ano de 
1946 entre a França, Reino Unido e Estados Unidos por um lado 
e a Suíça por outro. Esse acordo previa a liquidação de bens na 
Suíça de propriedade ou controlados por alemães.  

Em 1948, no entanto, a Autoridade Suíça de Revisão de-
cidiu anular o congelamento provisório dos bens da Sociedade 
Internacional para Participações S.A. (Interhandel), reclamando 
a extensão dessa medida às potências aliadas. Após a remodela-
ção, julgava-se que a Interhandel teria rompido os seus laços 
com a inimiga IG Farben de Frankfurt. Na opinião norte-ameri-
cana, porém, tanto o Acordo de Washington como a decisão da 
Autoridade não se aplicavam ao patrimônio adquirido pelos Es-
tados Unidos. O governo dos Estados Unidos havia adquirido, 
enquanto propriedade inimiga, a maioria das ações da General 
Aniline and Film Company (GAF), que representava a maior 

 
Codificação de Haia de 1930 exposto por Borchard in Protection Diplomatique des 
Nationaux à l´Étranger.Op.cit.p. 433. Ver também: DUGARD, J. Deuxième Rapport 
sur la Protection Diplomatique.p.4; SALCEDO, Juan Antonio Carrillo. Curso de De-
recho Internacional Publico. p.191; JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Eduardo. Interna-
tional Responsibility. p.584.   
66 CHAPPEZ, Jean. La Règle de L´Épuisement des Vois de Recours Internes.pp.4-5; 
Affaire de L´Interhandel. Arrêt du 21 mars 1959: CIJ Recueil 1959. p. 27. 
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parte dos ativos da Interhandel. No ano de 1957, todavia, o go-
verno suíço instaura uma reclamação no Tribunal Internacional. 
Os suíços baseavam seu pedido no princípio de que o incumpri-
mento da decisão da Autoridade de Revisão pelos norte-ameri-
canos constituiria uma violação direta do Direito Internacional. 
Em 1958, porém, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos anula 
a decisão do Tribunal de Recurso, que havia rejeitado o processo 
da Interhandel, e reenvia o caso ao tribunal de 1ª instância. 
Abria-se, assim, uma nova oportunidade à Interhandel de utilizar 
todas as vias de recursos disponíveis para obter a restituição das 
suas ações em tribunais dos Estados Unidos. E como o processo 
ainda se encontrava pendente, a Corte Internacional acolhe a ter-
ceira exceção preliminar invocada pelos Estados Unidos contra 
a admissibilidade da reclamação em virtude da não exaustão das 
vias de recursos internos.67  

Desse caso, entende-se que nenhum recurso interno pode 
ser excluído da regra do esgotamento, na medida em que resulte 
verossimilmente eficaz e suficiente para obter a reparação. Por 
outras palavras, isso significa que os recursos internos devem 
oferecer a mesma possibilidade de reparação, que resultaria de 
uma reclamação internacional destinada ao reconhecimento de 
uma violação de Direito Internacional, em favor de um indivíduo 
estrangeiro através do seu Estado de nacionalidade.68  

Importa mencionar, porém, que essa regra deriva menos 
de uma necessidade lógica do Direito Internacional do que de 
considerações práticas e políticas. É frequentemente referido 
pela doutrina que o esgotamento dos recursos internos não só 
permite ao suposto Estado violador ter a prioridade na reparação 
do prejuízo, mas que também previne o uso precipitado e abu-
sivo da proteção diplomática, evitando a multiplicação de dife-
rendos internacionais, que são necessariamente mais complexos. 

 
67 Affaire de L´Interhandel. Op.cit. pp. 26-27. 
68 Cf. Resolução adotada pelo Instituto de Direito Internacional na Sessão de Gra-
nada, 11-20 de abril de 1956. Op.cit. p.358. 
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Além disso, diz-se que esta regra representa a subordinação vo-
luntária do estrangeiro à jurisdição do seu Estado de residência, 
pelo que deverá antecipadamente submeter-se ao direito local 
para levar à classificação dos fatos e ao pagamento de indeniza-
ções. Para alguns autores, a regra do esgotamento dos recursos 
internos ainda exerce uma função pacificadora e conciliadora, 
pois corresponde a uma condição de moderação das tensões in-
ternacionais. Ela também responde, para outros, a uma exigência 
de caráter técnico, visto que só tardiamente um delito é posto à 
disposição dos juízes e árbitros internacionais, que normalmente 
não conhecem a fundo o direito interno dos Estados. Diz-se, por 
fim, que a regra assegura o respeito ao princípio da igualdade 
entre nacionais e estrangeiros. Como se sabe, o Direito Interna-
cional confere ao cidadão estrangeiro um direito de que não be-
neficiam os cidadãos nacionais: o direito de utilizar outros re-
cursos além dos disponíveis no direito interno. Esse direito, po-
rém, só pode ser exercido se ficar demonstrado o esgotamento 
dos meios jurídicos internos.69 

O fundamento de maior solidez jurídica da regra do es-
gotamento reside, contudo, no princípio da soberania dos Esta-
dos, como bem indicou CHAPPEZ. Esse princípio ainda justi-
fica a equivalência das ordens jurídicas nacionais, tendo em 
conta a presunção geral de conformidade legal e institucional de 
todas as ordens jurídicas relacionadas com a proteção do estran-
geiro. Os Estados se comprometem reciprocamente a só agir em 
favor dos seus nacionais se comprovada a debilidade ou insufi-
ciência da justiça local. Entende-se, assim, que a proteção diplo-
mática tem um caráter subsidiário em relação à proteção 

 
69 Cf. BORCHARD, Edwin M. The Diplomatic Protection of Citizens Abroad. Op.cit. 
pp.817-818; AMERASINGUE. C.F. The Exhaustion of Procedural Remedies in the 
Same Court. pp.1287 e ss; VISSCHER, Ch. de. Le Déni de Justice en Droit Interna-
tional.pp.422-423; CARRIÓN, Alejandro J. Rodríguez. Lecciones de Derecho Inter-
nacional Público.Op.cit.p.326; BROWNLIE, Ian. Princípios de Direito Internacional 
Público.p.518; SOARES, Albino de Azevedo. Lições de Direito Internacional Pú-
blico. pp.314-315; QUADROS, Fausto de. O Princípio da Exaustão dos Meios Inter-
nos. Op.cit.pp.124-125. 
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estadual.70  
Além disso, percebe-se que a regra do esgotamento dos 

recursos internos funciona como um meio economicamente se-
guro e eficiente para a solução de controvérsias nas áreas relaci-
onadas com a proteção do estrangeiro. É do interesse de todos 
que as disputas sejam resolvidas a nível local e na primeira opor-
tunidade possível. Caso o Estado soberano tenha a oportunidade 
de reparar danos de forma equitativa, por meio de seus próprios 
órgãos, todos os interessados se beneficiarão da vantagem de 
uma compensação mais rápida, eficaz e sem desperdício finan-
ceiro.71  

No que toca à natureza jurídica da regra do esgotamento 
dos recursos internos, duas correntes teóricas debatem se a regra 
é de caráter substantivo ou processual. No primeiro caso, o não 
esgotamento dos recursos internos impediria o surgimento do 
próprio ilícito internacional, enquanto no contexto da teoria pro-
cessual apenas limitaria a admissibilidade da proteção diplomá-
tica por parte do Estado de nacionalidade do indivíduo prejudi-
cado. 

Observamos, assim, que a teoria geral do esgotamento 
dos recursos internos se depara com um problema ainda maior: 
o da relação entre a regra do esgotamento e o nascimento da res-
ponsabilidade internacional dos Estados. Enquanto para a teoria 
substantiva a responsabilidade internacional do Estado surge so-
mente após o esgotamento dos recursos de direito interno, para 
a teoria processual a responsabilidade tem início desde o mo-
mento da concretização do ato ilícito. 

Entre os adeptos marcantes da teoria substantiva, 

 
70 CHAPPEZ, Jean. La Règle de L´Épuisement des Vois de Recours Inter-
nes.Op.cit.pp.4-5; MARRANA, Rui Miguel. O Regime da Responsabilidade Interna-
cional dos Estados- Ponto da Situação. pp.397-398; CARREAU, Dominique. Droit 
International. Op.cit.p.441.  
71 AMERASINGHE. C. F. Diplomatic Protection. pp.142-143; WYLER, Eric. L´Il-
licite et la Condition des Personnes Privées- La Responsabilité Internationale en 
Droit Coutumier et dans la Convention Européenne des Droits de L´Homme.p.66. 
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BORCHARD afirma que a utilização dos recursos internos 
constitui uma condição substantiva da responsabilidade interna-
cional. ANZILOTTI sustenta, também, que a responsabilidade 
internacional só nasce quando o estrangeiro não pode fazer valer 
o seu direito de reparação no Estado onde sofreu o dano (dene-
gação de justiça). E acrescenta que o dever internacional do Es-
tado é menos o de impedir que o estrangeiro sofra um dano do 
que de poder obter a reparação pelas vias legais adequadas. Já 
para AGO, o fato ilícito internacional deriva da infração das re-
gras relativas à proteção judiciária do estrangeiro e não propria-
mente do dano original sofrido por este. De acordo com este úl-
timo autor, o dano por si só, causado por um órgão do Estado, 
não seria suficiente para fundamentar a intervenção diplomática 
do Estado nacional da vítima em seu favor. Por outras palavras, 
para que um verdadeiro fato ilícito internacional, perfeito e de-
finitivo, pudesse ser imputado ao Estado, seria necessário saber 
antes se o sujeito não poderia obter a realização daquele resul-
tado por meio de outra via da ordem jurídica interna.72   

No sentido inverso, CHARLES DE VISSCHER consi-
dera a tese substantiva “demasiado absoluta” e afirma que o es-
gotamento dos recursos é condição de admissibilidade da recla-
mação, mas jamais o seu fundamento. Para VISSCHER, uma 
relação de direito originária já nasce entre o estrangeiro, que é 
vítima do dano, e o Estado, que assume a responsabilidade. No 
momento em que o particular lesado obtém apoio oficial do seu 
Estado de nacionalidade, tem origem uma nova relação. Esta é, 
por sua vez, uma relação de Estado para Estado, baseada na 

 
72 BORCHARD, Edwin M. Theoretical Aspects of the International Responsibility of 
States.p.240; La Responsabilité Internationale des États à la Conferénce de la Codi-
fication de la Haye.p.51; ANZILOTTI, Dionisio. Cours de Droit International.p.520; 
La Responsabilité Internationale des États a Raison des Dommages Soufferts par des 
Étrangers.Op.cit.p.26; AGO, Roberto. Le Délit International. pp.514-517; Observa-
tions des Membres de la Huitième Commission au Sujet de l´Exposé Préliminaire et 
du Questionnaire de M.J.H.W.pp.35-36; Sixième rapport sur la responsabilité des 
États- Le fait internationalement illicite de l'État, source de responsabilité internatio-
nale (Doc. A/CN.4/302 e Add. 1 a 3).p. 24, par.52.  
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inexecução daquela primeira obrigação internacional.73  
Na visão de EAGLETON, a responsabilidade e o direito 

de intervenção diplomática têm naturezas diferentes, pois en-
quanto a primeira resulta da violação do direito internacional, o 
segundo é uma necessidade de procedimento. Trata-se, assim, 
de uma regra simples: o Estado é responsável pelo dano que lesa 
o estrangeiro, porém a intervenção de outro Estado em favor do 
seu nacional só se justifica quando houver denegação de justiça. 
A tese de EAGLETON baseia-se assim, na distinção entre o 
tempo do nascimento da responsabilidade e o tempo da imple-
mentação da mesma através da proteção diplomática. Para o au-
tor, a implementação da responsabilidade do Estado é que se su-
bordina à regra do esgotamento e não o seu nascimento.74 

Além dos diversos trabalhos do Instituto de Direito In-
ternacional que endossam a regra processual do esgotamento dos 
recursos internos, deve-se recordar que a nova Escola de Direito 
de Havard (SOHN e BAXTER) também inverteu o seu posicio-
namento anterior (BORCHARD) para abraçar a tese processual 
da regra do esgotamento. A jurisprudência internacional tem 
igualmente demonstrado maior apoio à regra processual. No jul-
gamento do caso Interhandel, tal como já foi referido, a CIJ trata 
da exceção preliminar de não esgotamento dos recursos internos 
interposta pelos Estados Unidos como uma verdadeira exceção 
de admissibilidade da ação e não contra o mérito da causa. No 
caso dos armadores finlandeses, a sentença do árbitro ALGOT 
BAGGE também se ocupa detalhadamente do tema do esgota-
mento dos recursos internos, conciliando-se, por fim, com a ver-
são processual da regra.75  

 
73 VISSCHER, Charles de. Déni de justice. Op.cit. pp.425-427; Notes sur la Respon-
sabilité International des Etats et la Protection Diplomatique d´après quelques docu-
ments récents.p.259. 
74 EAGLETON, Clyde. Une Théorie au Sujet du Commencement de la Responsabilité 
de l´État.p.647; Denial of Justice in International Law.pp.556-557. 
75 CANÇADO TRINDADE. Antônio Augusto. A Determinação do Surgimento da 
Responsabilidade Internacional dos Estados.pp.388-391.Ver também: Relatório pre-
liminar e definitivo de Verzijl sobre o esgotamento dos recursos internos.Session 
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Neste caso, os governos da Finlândia e do Reino Unido 
concordaram submeter ao árbitro a seguinte questão: os armado-
res finlandeses esgotaram ou não os meios de recurso colocados 
à sua disposição pelo direito britânico? Depois de ver o seu pe-
dido ser rejeitado pela Comissão de Arbitragem de Transportes 
da Armada, os proprietários dos navios finlandeses não recorre-
ram, contudo, à Court of Appeal e à Câmara dos Lordes. Eles 
pleiteavam uma indenização pelo fretamento de alguns navios 
utilizados durante a Primeira Guerra e a perda de outros a serviço 
dos Aliados. Na sentença, o árbitro entendeu que não havia pos-
sibilidade de êxito dos recursos jurídicos não utilizados pelos ar-
madores finlandeses e que se deveriam considerar todas as vias 
de recurso internas do direito britânico como esgotadas.76 

Ainda sobre a natureza jurídica da regra do esgotamento 
dos recursos internos, cumpre mencionar que o confronto entre 
as teorias substantiva e processual promoveu o surgimento de 
outras teorias sobre a regra do esgotamento. Para alguns autores, 
por exemplo, a questão deveria resolver-se de modo eclético: o 
esgotamento deveria ser considerado como uma regra de pro-
cesso no caso de violação original do Direito Internacional e de 
substância no caso de denegação de justiça. Para outros juristas, 
porém, dever-se-ia optar por uma fórmula neutra para resolução 
da matéria. Outras teorias menos ambiciosas também se propu-
seram a explicar a regra do esgotamento e sua relação com o 
nascimento da responsabilidade internacional, nomeadamente a 
tese do Delito Internacional Complexo, do Desdobramento Fun-
cional, do Conflito e da Conveniência.77 

 
d´Aix-en-Provence (1954).pp.5-33, 84-111; Relatório sumplementar de Verzijl. Ses-
sion Grenade (1956).pp.1-12; SOHN, Louis. BAXTER, R. Responsability of States 
for Injuries to the Economic Interests of Aliens. Op.cit.pp.545-584. 
76 Caso dos Armadores Finlandeses. 9 de maio de 1934. pp. 1479-1550. Ver também: 
MAKAROV, Alexander. Consideraciones sobre el Derecho de Proteccion Diploma-
tica.pp.546-547; BROWNLIE, Ian. Princípios de Direito Internacional Pú-
blico.Op.cit.p.523. 
77 Cf. CANÇADO TRINDADE. Antônio Augusto. A Determinação do Surgimento 
da Responsabilidade Internacional dos Estados. Op.cit.pp.392-404. 
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Em última análise, essas teses explanatórias aproximam-
se do mesmo problema suscitado pelas teorias substantiva e pro-
cessual, aliando-se a uma e rejeitando consequentemente a outra. 
A verdade é que o problema fundamental da natureza jurídica da 
regra do esgotamento dos recursos internos ainda permanece 
sem uma reposta definitiva. Levanta-se, assim, a questão de sa-
ber se chegaremos realmente a essa resposta, visto que, na prá-
tica, os Estados preocupam-se menos com o nascimento da res-
ponsabilidade do que com a sua implementação. Em suma, quer 
se trate de uma regra substantiva ou processual, o esgotamento 
dos recursos internos constituirá sempre um obstáculo ao exer-
cício da proteção diplomática.78 

Tendo como base a perspectiva de ALBINO SOARES, 
nós consideramos que o esgotamento dos recursos internos é 
uma regra de processo por uma razão que supera todas as outras: 
o princípio do esgotamento admite exceções. Caso se tratasse de 
uma regra material, estaria se formulando uma responsabilidade 
antecipada para os casos constitutivos de exceção.79  

De fato, a prática moderna confirma que o princípio da 
exaustão não é absoluto. O seu alcance está limitado por algu-
mas exceções. Em termos gerais, dispensa-se a regra da exaus-
tão, sempre que o Estado reclamado não ofereça as garantias ele-
mentares para uma acessível e adequada administração da jus-
tiça. Isso ocorre, sobretudo, quando os recursos internos não se 
manifestam razoavelmente disponíveis, nem asseguram qual-
quer possibilidade de reparação eficaz do sujeito lesado.80   

 
78 Ver: GARCÍA AMADOR, F.V. State Responsibility- Some New Problems.p.449; 
EAGLETON, Clyde. Une Théorie au Sujet du Commencement de la Responsabilité 
de l´État.Op.cit.p.645. 
79 SOARES, Albino de Azevedo. Lições de Direito Internacional Pú-
blico.Op.cit.pp.315-316. 
80 Cf. Alínea a) do projeto de artigo 15 da CDI; Projet d´Articles sur la Protection 
Diplomatique et Commentaires y Relatifs (2006).Op.cit.pp.79-81. Sobre o questiona-
mento da validade da regra do esgotamento como condição necessária da proteção 
diplomática, ver: STROZZI, Girolamo. Interessi Statali e Interessi Privati nell´Ordi-
namento Internazionale: la Fuzione del Previo Esaurimento dei Ricorsi Interni.pp.24-
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Entende-se, portanto, que é excessivo exigir o esgota-
mento das vias de recursos internos sempre haja uma situação de 
denegação da justiça. Esta situação excepcional é observável nos 
seguintes cenários: no caso de um atraso injustificado na atuação 
dos tribunais internos, ou ainda quando os tribunais não possam 
ou não queiram reparar a ilegalidade por falta de competência, 
ou de independência em relação ao poder executivo; sempre que 
exista uma jurisprudência desfavorável bem estabelecida, ou 
mesmo um caso anterior essencialmente idêntico em que os tri-
bunais nacionais tenham decidido contrariamente à pretensão do 
cidadão cujo direito foi violado. Ainda assim, a regra do esgota-
mento poderá ser renunciada pelo Estado réu ou descartada por 
convenção expressa entre os Estados interessados. Esse é o caso, 
por exemplo, da Convenção sobre a responsabilidade internaci-
onal por danos causados por objetos espaciais de 1972. No artigo 
11º desta Convenção é estabelecido que, para apresentar um pe-
dido de indenização por danos contra um Estado lançador, não 
será necessário que se esgotem previamente os recursos locais 
que possam estar à disposição da pessoa física ou jurídica que o 
Estado represente.81 

Neste mesmo sentido, a alínea c) do projeto de artigo 15º 
da CDI sobre proteção diplomática estabelece que os recursos 
internos não devem ser esgotados caso falte um vínculo perti-
nente entre a pessoa que sofre o dano e o Estado responsável. 
Atualmente, como bem sabemos, é possível que alguém possa 
ser lesado no seu país por ato de outro Estado distante, mesmo 
que não tenha qualquer vínculo voluntário ou territorial com 
aquele Estado. Para a Comissão parece desproporcional ou in-
justo exigir que a pessoa lesada esgote os recursos locais em de-
corrência, por exemplo, de um dano causado pela emissão de 

 
35. 
81 Convenção sobre a Responsabilidade Internacional por Danos Causados por Ob-
jetos Espaciais. Aprovada pela Assembleia Geral em sua Resolução 2777 de 29 de 
novembro de 1971. Concluída em Londres, Washington e Moscou em 29 de março 
de 1972. 
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partículas radioativas, como ocorreu no caso do acidente nuclear 
de Chernobyl em 1986. O mesmo se aplica à hipótese de um 
sujeito lesado a bordo de uma aeronave abatida enquanto sobre-
voava território internacional. Nesses casos, não se pode presu-
mir que o estrangeiro aceita o direito do país em que se encontra, 
ou de onde deriva o ato danoso, nas quais se incluem as vias de 
recursos disponíveis para a reparação do prejuízo.82     

Em contrapartida, a presença física voluntária, a residên-
cia (permanente ou temporária), a propriedade de um bem, o en-
volvimento em negócios locais e até as relações contratuais po-
dem demonstrar a vontade própria do estrangeiro em se estabe-
lecer no território do Estado responsável. O estrangeiro que vo-
luntariamente se coloca sob a jurisdição de outro Estado assume, 
em princípio, o risco de ser submetido à justiça local desse país. 
Essa é a tese dos partidários da adoção do critério do vínculo 
voluntário e territorial, que veem no risco subscrito pelo estran-
geiro o fundamento da regra do esgotamento dos recursos inter-
nos. O exame do risco assumido é, portanto, a chave para res-
ponder se existe verdadeiramente um vínculo pertinente entre o 
estrangeiro lesado e o estado de acolhimento. Assim, além de 
examinar se a pessoa lesada é presente, residente ou se exerce 
uma atividade econômica no território do seu Estado de acolhi-
mento, o tribunal deve responder se de fato ela assumiu esse 
risco. Apenas nesse caso, exige-se o esgotamento dos recursos 
internos.83    

A situação em que o Estado réu é responsável por uma 
desproporcionada e excessiva duração do processo, ou quando 
não dita a sua sentença num prazo razoável, também está pre-
vista no trabalho de codificação da CDI. De acordo com a alínea 
b) do projeto de artigo 15º, os recursos internos não devem ser 

 
82 Projet d´Articles sur la Protection Diplomatique et Commentaires y Relatifs (2006). 
Op.cit. pp.82-85. Ver também: DUGARD, John. Troisième Rapport sur la Protection 
Diplomatique.pp.28-37. 
83 Cf. MERON, Theodor. The Incidence of the Rule of Exhaustion of Local Reme-
dies.pp.94-100; AMERASINGHE, C.F. Local Remedies in International Law.p.138. 
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esgotados caso sofram um atraso abusivo atribuído ao Estado 
pretensamente responsável. Esse atraso, contudo, deve ser jul-
gado com base nos fatos concretos de cada caso. A CDI entende 
que é o tribunal que deve fazer esse julgamento através da aná-
lise de uma série de circunstâncias. Parece, contudo, que a ale-
gação de excesso de trabalho dos juízes nacionais não constitui 
uma justificação relevante. Quando muito, como nota FAUSTO 
DE QUADROS, remete para uma hipótese de mau funciona-
mento do sistema jurídico nacional. O que, por si só, implica a 
dispensa da regra do esgotamento.84      

Outra hipótese acolhida pela CDI é a da pessoa lesada 
ficar manifestamente impedida de exercer os recursos locais. De 
acordo com a alínea d) do projeto de artigo 15º, os recursos in-
ternos não deverão ser esgotados se ficar comprovada a existên-
cia de sérios obstáculos e dificuldades ao seu alcance. O sujeito 
lesado, contudo, terá o ônus da prova de que foi manifestamente 
impossível esgotá-los. Entre as situações mais suscetíveis de 
constituir impedimento, citamos: a proibição da entrada da pes-
soa lesada no território do Estado réu, o caso em que organiza-
ções criminosas ameacem ou bloqueiem o acesso do sujeito in-
teressado aos tribunais internos, ou ainda quando a pessoa lesada 
não consegue suportar os custos financeiros do processo nos tri-
bunais do Estado responsável.85   

Nada impede, também, que o próprio Estado responsável 
renuncie a exigência de prévio esgotamento dos seus recursos 

 
84 QUADROS, Fausto de. O Princípio da Exaustão dos Meios Internos. 
Op.cit.pp.135-136; Projet d´Articles sur la Protection Diplomatique et Commentaires 
y Relatifs (2006). Op.cit.pp.81-82. Sobre o argumento de “excesso de trabalhos” dos 
juízes nacionais, ver: Caso El Oro Mining and Railway Company (Limited) (Great 
Britain) vs United Mexican States.p.198. 
85 Sobre a exceção do esgotamento por custos financeiros do processo, Amerasinghe 
alerta que a falta de meios pecuniários não foi considerada, em mais de uma ocasião, 
como razão válida para não enfrentar os recursos locais. E, acrescenta que algumas 
exceções vêm sendo consideradas inválidas principalmente na área da proteção dos 
direitos humanos. Diplomatic Protection.Op.cit.p.159-160. Ver também, Projet d´Ar-
ticles sur la Protection Diplomatique et Commentaires y Relatifs (2006).Op.cit.pp.85-
86. 
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internos. A regra do esgotamento é um meio de defesa do Es-
tado, que consequentemente pode renunciá-la. Segundo o co-
mentário da alínea e) do projeto de artigo 15º da CDI, o esgota-
mento dos recursos internos pode ser dispensado por convenção 
ou por qualquer outro meio juridicamente válido. Assim, a re-
núncia pode figurar tanto numa convenção bilateral ou multila-
teral, como num contrato firmado entre o estrangeiro e o Estado 
responsável. Deve-se ter cuidado, porém, com o reconhecimento 
implícito da renúncia ao esgotamento dos recursos internos. En-
quanto o consentimento anterior do Estado responsável em sub-
meter o caso à arbitragem não implica em sua renúncia à exigên-
cia do esgotamento, pode-se deduzir a renúncia quando os Esta-
dos concluem uma convenção de arbitragem posteriormente ao 
dano e relativa ao tratamento dos seus nacionais. Cada caso, por-
tanto, deve ser analisado individualmente e de acordo com os 
instrumentos e circunstâncias adequadas.86           

O estrangeiro lesado está igualmente dispensado de se 
dirigir ao executivo para que este lhe faculte a reparação através 
do seu poder discricionário. Para a CDI, o sujeito violado não 
tem que esgotar recursos graciosos ou que não comportem uma 
verdadeira decisão obrigatória, a menos que se trate de uma con-
dição prévia essencial à admissibilidade do processo judicial. 
Cabe ao litigante estrangeiro, no entanto, o dever de expor nos 
tribunais locais os principais argumentos ou a substância do pe-
dido, que fará valer depois no nível internacional. De fato, o Es-
tado demandante não se pode servir da proteção diplomática 
para compensar a má preparação ou a má apresentação da de-
manda ao nível nacional. Pelo contrário, ele tem que apoiar seu 
pedido no próprio mérito dos recursos internos esgotados.87 

 
86 Ver: MANN, F.A. State Contracts and International Arbitration.pp.31-36; Projet 
d´Articles sur la Protection Diplomatique et Commentaires y Relatifs (2006). 
Op.cit.pp.86-88. 
87 Projet d´Articles sur la Protection Diplomatique et Commentaires y Relatifs (2006). 
Op.cit.pp.74-75. Ver também: Caso dos Armadores Finlandeses. 9 de maio de 1934. 
Op.cit. Vol. 3, p.1479.    
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Discute-se, por vezes, se os recursos internos também 
não devem ser esgotados quando a lesão emana do poder cons-
titucional, legislativo ou dos mais altos órgãos do executivo. Por 
regra, o ato político não pode ser impugnado contenciosamente, 
até mesmo porque neste caso os tribunais internos aplicariam o 
decreto ou a lei em causa. Para BROWNLIE, contudo, essa opi-
nião é demasiado dogmática. Este autor defende que existem 
vias independentes de recursos internos e que o critério aplicável 
deve permanecer atrelado à possibilidade razoável, ou não, de se 
interpor um recurso eficaz.88        

Nesse mesmo sentido, a CDI esclarece que os recursos 
internos que permitam obter uma reparação eficaz devem ser es-
gotados antes da reclamação internacional. Para a CDI, todavia, 
essa regra não se aplica quando o Estado autor da reclamação é 
diretamente lesado pelo fato ilícito. Isto é, na situação já menci-
onada em que o ato ilícito prejudica um órgão do Estado, como 
no caso de um agente diplomático ou de uma pessoa que desfrute 
de proteção internacional especial. Na prática, porém, torna-se 
bem mais complexo determinar se a reclamação é direta ou in-
direta. O tribunal deve, contudo, ater-se aos elementos prepon-
derantes do caso para decidir se trata de um dano direto (onde os 
recursos internos não precisam ser esgotados) ou de um dano 
indireto (onde deve haver esgotamento dos recursos).89  

Em termos paralelos, o Estado que reconhece uma orga-
nização internacional não pode acioná-la através da proteção di-
plomática sem que a pessoa lesada prove ter feito uso de todas 

 
88 Cf. BROWNLIE, Ian. Princípios de Direito Internacional Público. Op.cit. p.522. 
Ver também: o Projeto de Resolução de Verzijl sobre o esgotamento dos recursos 
internos. Session d´Aix-en-Provence.Op.cit.(1954).p.112.  
89 Cf. Parágrafo 3 do projeto de artigo 14 da CDI. Projet d´Articles sur la Protection 
Diplomatique et Commentaires y Relatifs (2006).Op.cit.pp.76-78; Projeto de Resolu-
ção de Verzijl sobre o esgotamento dos recursos internos. Op.cit.(1954).p.112. Tam-
bém convém recordar os casos Interhandel e Avena, onde o critério direto ou indireto 
do dano foram discutidos. Affaire de L’Interhandel. Arrêt du 21 mars 1959. Op cit., 
CIJ Recueil 1959; Avena et autres Ressortissants Mexicains (Mexique c. Etats- Unis 
d'Amerique). Op. cit., CIJ Recueil 2004. 
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as vias de recurso disponíveis na organização internacional. 
Sabe-se, contudo, que o aparelho administrativo e judiciário das 
organizações internacionais é naturalmente mais rudimentar que 
o dos Estados. Isso significa, para RITTER, que o interessado 
deve usar de todo o procedimento jurídico que a organização 
aceitou submeter-se, seja ele judicial, arbitral ou administra-
tivo.90  

 

2.3 MÃOS LIMPAS (CLEAN HANDS) 
 
Alguns setores doutrinários, nomeadamente anglo-sa-

xões, referem-se com particular interesse ao comportamento an-
terior do sujeito lesado. Para eles, a conduta incorreta do recla-
mante pode motivar a inadmissibilidade da reclamação interna-
cional. Entende-se, de alguma maneira, que o comportamento 
censurável da pessoa física ou jurídica influencia a própria rea-
lização da proteção diplomática. Essa doutrina sustenta, por-
tanto, que a conduta correta da pessoa objeto de proteção é a 
terceira condição da proteção diplomática, em conjunto com a 
nacionalidade e o esgotamento dos recursos.  

Segundo BORCHARD, a teoria das mãos limpas tem seu 
fundamento na máxima geral ex dolo malo non oritur actio ou o 
direito de ação não tem origem na fraude. O que também signi-
fica que nenhum tribunal pode emprestar auxílio a um sujeito 
que fundamenta o seu direito de ação num ato imoral ou ilegal. 
No mesmo sentido, GARCIA ARIAS sustenta que a demanda 
de reparação formulada por um Estado não deve ser admitida 
quando haja uma relação de causa e efeito entre a conduta do 
sujeito que se pretende proteger e o dano concreto pelo qual se 
apresenta a reclamação. E acrescenta que o próprio Estado de-
mandante pode incorrer em um abuso de direito, caso produza 
uma reclamação internacional em circunstância de falta de 

 
90 Cf. RITTER, Jean-Pierre. La Protection Diplomatique à l´Égard d´une Organisa-
tion Internationale. pp.454-455. 
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Clean Hands.91  
De fato, espera-se que o estrangeiro tenha uma atitude 

criteriosa e de lealdade no território do Estado em que reside. Se, 
no entanto, ele não respeita essa conduta de forma voluntária e 
com conhecimento de causa, também não poderá invocar a pro-
teção do seu Estado de nacionalidade quando medidas prejudi-
ciais lhe forem impostas. Assim, no contexto da proteção diplo-
mática, a doutrina das mãos limpas é chamada para impedir que 
o Estado exerça o seu direito de proteção em favor de um naci-
onal que sofreu um prejuízo causado por seu próprio comporta-
mento ilícito.  

Essa incorreção pode, porém, manifestar-se de duas ma-
neiras: por violação do direito local, como no caso em que o su-
jeito tenha participado numa insurreição ou num movimento re-
volucionário contra o Estado; e por violação do Direito Interna-
cional, por exemplo, quando o estrangeiro se dedica ao comércio 
de escravos, ao contrabando, ao fornecimento de armas, ao ter-
rorismo ou a qualquer outro meio que viole a neutralidade do 
seu Estado de residência. Percebe-se, contudo, que a manifesta-
ção vaga de simpatia pela parte adversa não é tida como um tipo 
de incorreção. Em contrapartida, deve-se considerar como ato 
contra legem, a ocultação e dissimulação pelo estrangeiro da sua 
identidade, assim como a fraude na apresentação da reclamação, 
ou mesmo a sua negligência e demora excessiva. A inadmissibi-
lidade de reclamações tardias, apresentadas vários anos após o 
dano, é um princípio geralmente aplicado na jurisprudência.92       

A teoria das mãos limpas não se aplica, contudo, aos di-
ferendos entre Estados ou na ocorrência de danos imediatos. 

 
91 BORCHARD, Edwin M. The Diplomatic Protection of Citizens Abroad. Op.cit. 
pp.713-715; GARCÍA ARIAS, Luis. Sobre el Derecho de Protección Diplomática. 
pp.151-152. 
92 Cf. CAVARÉ, Louis. Le Droit International Public Positif. Op.cit. pp.264-265; 
DUGARD, John. Sixième Rapport sur la Protection Diplomatique.p.2; SILVA CU-
NHA, Joaquim. VALE PEREIRA, Maria da Assunção. Manual de Direito Internaci-
onal Público.Op.cit.p.800; ROUSSEAU, Charles. Droit International Public.p.368. 
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Assim, um Estado que viole uma regra do direito internacional, 
em relação a outro Estado que considera responsável, não estará 
impedido de formular a sua reclamação. Essa violação, portanto, 
não será causa de inadmissibilidade da reclamação.93 

Na prática, porém, é justamente no contexto das relações 
interestaduais que mais se emprega a teoria das mãos limpas. 
Frequentemente, os países invocam a rejeição da ação com base 
no argumento de que o Estado requerente não tem as mãos lim-
pas. Essa constatação pode ser, inclusive, ilustrada pela analogia 
aplicada nos casos LaGrand e Avena. 

Nesses dois casos, como já visto, os Estados Unidos são 
acusados de violar a obrigação de notificação consular do artigo 
36º da Convenção de Viena de 1963. Em contrapartida, os norte-
americanos sustentam que as partes demandantes exigiam a apli-
cação de uma norma diferente daquela prevista nas suas respec-
tivas práticas e que, por essa razão, não tinham as mãos limpas 
para efetuar a reclamação. Para os Estados Unidos, tanto o Mé-
xico como a Alemanha não demonstraram que os seus sistemas 
judiciais exigiam a anulação das condenações penais em caso de 
falha na obrigação de notificação consular. Alguns casos ainda 
indicavam que a Alemanha se contentou em oferecer simples 
desculpas pela violação do artigo 36º. O argumento das mãos 
limpas foi apresentado por analogia nos casos LaGrand e Avena, 
ou seja, como uma objeção à interpretação do artigo 36º. A Corte 
Internacional estimou, no entanto, que esse motivo de inadmis-
sibilidade deveria ser rejeitado, acrescentando, que haveria um 
remédio apropriado para cada caso concreto, incluindo-se as 
desculpas.94     

Nos casos Ben Tillett e Virginius, todavia, o tema da con-
duta censurável do objeto particular da proteção diplomática foi 

 
93 Ver posição de M. PELLET na Ata da Reunião 2792 e 2793 da CDI. Documento 
A/CN.4/SR.2792. p.17-18; A/CN.4/SR.2793. pp.19-20. 
94 Cf. LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique),CIJ Recueil 2001, 
Op.cit.par.61-63; Avena et autres Ressortissants Mexicains (Mexique c. Etats- Unis 
d'Amerique),CIJ Recueil 2004, Op.cit. par.45-47. 
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discutido diretamente. No primeiro caso, um líder sindical britâ-
nico (Ben Tillett) foi preso e expulso da Bélgica por participar 
numa agitação de trabalhadores das docas, apesar das notifica-
ções das autoridades belgas no sentido que ele deveria abster-se 
de participar. Para a Grã-Bretanha, porém, o governo belga teria 
excedido o seu direito e após longas discussões as duas partes 
acordaram submeter o caso à arbitragem. A Grã-Bretanha recla-
mava uma indenização de 75.000 francos da Bélgica pelas mo-
dalidades e circunstâncias empregadas na expulsão do seu cida-
dão. O árbitro designado, no entanto, rejeitou a reclamação bri-
tânica por não haver provas do ato ilícito praticado pela Bél-
gica.95  

Já no caso Virginius, um barco a vapor de pavilhão norte-
americano foi capturado em alto mar pela Espanha transpor-
tando armas, munições e rebeldes para a ilha de Cuba. A tripu-
lação foi julgada em processo sumário pela corte marcial espa-
nhola e 53 pessoas foram condenadas à execução. Como havia 
cidadãos norte-americanos e britânicos entre os condenados fi-
cou acordado o pagamento de uma indenização pela Espanha às 
famílias das vítimas em razão da administração da justiça consi-
derada defeituosa. Deve-se mencionar, contudo, que a responsa-
bilidade da Espanha foi atenuada na medida em que os sujeitos 
executados se dedicavam ao tráfico ilícito internacional.96 

Outro caso bastante citado na doutrina é do barco cana-
dense I´m Alone, que se dedicava ao tráfico de álcool quando foi 
afundando pela guarda-costeira norte-americana. Naquela 
época, vigorava nos Estados Unidos a lei seca, que proibia o fa-
brico, a distribuição e a venda de bebidas alcoólicas. Neste caso, 

 
95 Cf. SALMON, Jean J.A. Des «Mains Propres» comme Condition de Recevabilité 
des Réclamations Internationales.pp.243-244; DUGARD, John. Sixième Rapport sur 
la Protection Diplomatique.p.7; Deve-se mencionar que na interpretação de Domini-
que Carreau, o árbitro desde caso rejeitou a reclamação britânica devido à violação 
por Ben Tillett do direito interno belga, ou seja, por não ter as mãos limpas. Droit 
International. Op.cit.p.439. 
96 DUGARD, John. Sixième Rapport sur la Protection Diplomatique.Op.cit. p.8.   
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o governo norte-americano sustentou a exoneração da sua res-
ponsabilidade pelo fato do barco I´m Alone realizar propria-
mente uma atividade ilícita. A Comissão de Arbitragem, no en-
tanto, não admitiu o argumento da conduta incorreta como causa 
de inadmissibilidade da reclamação, apesar ter sido influenciada 
pela natureza proibitiva das atividades do barco canadense na 
hora de examinar a queixa e de fixar a reparação. Ainda assim, 
os Estados Unidos não foram condenados ao pagamento de uma 
indenização pelo afundamento do barco, mas pelas perdas da tri-
pulação e pelos gastos parciais do processo.97    

Sobre a jurisprudência das “mãos limpas”, cumpre men-
cionar que parte da doutrina considera essa prática antiga e 
muito limitada. Efetivamente, os estudos indicam que a prática 
arbitral é praticamente inexistente quando se trata da violação de 
direito interno e bastante isolada quando se trata da violação de 
direito internacional. Mesmo no contexto da proteção diplomá-
tica, os escassos precedentes jurisprudenciais dos finais do sé-
culo XVIII e início do século XIX referem-se quase que exclu-
sivamente ao tráfico de escravos e aos casos de violação da neu-
tralidade, como se verifica numa série de decisões da Comissão 
conjunta Estados Unidos-Grã-Bretanha, criada pela Convenção 
de 8 de fevereiro de 1853 para a indenização de armadores.98     

Parece que, em todo caso, é difícil comprovar a relação 
entre a inadmissibilidade da reclamação e a conduta incorreta do 
reclamante. Na própria jurisprudência arbitral dos séculos XVIII 
e XIX não é possível distinguir quando o tribunal rejeita a de-
manda por uma razão de fundo ou por outra causa de inadmissi-
bilidade. SALMON alerta, no entanto, que todos os casos 

 
97 Caso “I’m Alone” (Canada, United States). 30 June 1933 and 5 January 1935. Na-
tions Unies. Recueil des Sentences Arbitrales. pp.1609-1618; DIEZ DE VELASCO, 
Manuel. Instituciones de Derecho Internacional Público.Op.cit.p.751. Ver também: 
FITZMAURICE, G.G. The Case of the I´m Alone.pp.82-111. 
98 Cf. SALMON, Jean J.A. Des «Mains Propres» comme Condition de Recevabilité 
des Réclamations Internationales.Op.cit.p.249; CRAWFORD, James. Deuxième 
Rapport sur la Responsabilité des États- Additif.par.330-334. 
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declarados inadmissíveis têm em comum a violação do Direito 
Internacional pela vítima como a única causa do dano. Nesses 
casos, a relação de causa e efeito entre o dano e a conduta da 
vítima se manteve intocada. Isto é, sem qualquer intervenção do 
Estado reclamado. Segundo esse mesmo autor, a queixa jamais 
seria declarada inadmissível se, pelo contrário, o Estado recla-
mado tivesse violado o Direito Internacional na altura da repres-
são ao reclamante.99    

Para a tese das mãos limpas, no entanto, o tribunal pode-
ria recusar a demanda, excluir ou diminuir a indenização com 
base na avaliação da conduta da vítima. Assim, atestando-se que 
a parte lesada contribuiu por seu ato ou por sua omissão para 
provocar ou aumentar o dano, o tribunal poderia declarar a re-
cusa da demanda ou a supressão total e parcial da indenização. 
Em outras palavras, o tribunal poderia recorrer à conduta faltosa 
da vítima para definir o montante da indenização devida, como 
no conceito de contributory negligence empregado nas jurisdi-
ções da common-law. A reparação seria, portanto, o resultado da 
combinação de vários critérios, que somados ao concurso de fal-
tas, poderiam provocar a exclusão ou a diminuição da indeniza-
ção devida à vítima.100 

Essa tese revela-se, entretanto, inútil para outra parcela 
da doutrina, que ignora a sua distinção da teoria geral da causa-
lidade. Para eles, a falta de Clean Hands não seria mais do que 
um caso de aplicação dos princípios gerais relativos à condição 
do ilícito e ao cálculo dos danos e interesses. Ou seja, a supres-
são ou a diminuição da reparação não seria uma consequência 
necessária da conduta da vítima, mas apenas uma possibilidade 

 
99 SALMON, Jean J.A. Des «Mains Propres» comme Condition de Recevabilité des 
Réclamations Internationales.Op.cit.p.261;MELLO, Celso A. Responsabilidade In-
ternacional do Estado.Op.cit.p.107. 
100 Ver: REITZER, Ladislas. La Réparation comme Conséquence de l´Acte Illicite en 
Droit International.pp.198-200; SALVIOLI, Gabriele. La Responsabilité de États et 
la Fixation des Dommages et Intérêts par les Tribunaux Internationaux.pp.265-268; 
GARCIA AMADOR. La Responsabilité de l´État. par.188, p.209, (Doc. A/CN.4/96).  
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de aplicação do princípio da compensação. Além disso, como já 
mencionamos, as sentenças que fundam a causa de inadmissibi-
lidade da ação na conduta incorreta da vítima ou na falta de 
Clean Hands são consideradas isoladas e muito antigas.101 

 Alguns tratados, contudo, pré-estabelecem que sejam 
declaradas inadmissíveis as queixas apresentadas por requeren-
tes que tenham participado, por exemplo, em revoluções, insur-
reições, ou que interferiram nos assuntos internos ou na política 
externa do Estado reclamado, de uma maneira prejudicial aos 
seus interesses. Esses casos, porém, saltam o quadro geral do 
Direito Internacional porque são particulares ou oriundos de dis-
posições convencionais específicas.102 

  Como observamos, não existe ainda um argumento de-
finitivo a favor ou contra a teoria das mãos limpas. O Direito 
Internacional não comporta uma teoria específica ou autônoma 
da conduta correta da vítima. Por essa razão, os debates em torno 
das diferentes concepções da teoria das mãos limpas não são 
conclusivos e retornam frequentemente às mesmas opções. Por 
exemplo, se a teoria significa que toda conduta faltosa da vítima 
deve necessariamente acarretar na recusa de proteção do seu Es-
tado nacional. O que demonstra uma impossibilidade teórica. Se 
ela significa que a conduta faltosa da vítima acarreta a inadmis-
sibilidade da queixa perante o tribunal. Ou, enfim, se a teoria das 
mãos limpas significa que a conduta faltosa da vítima deve di-
minuir ou suprimir a indenização.103  

 
101 Cf. SALMON, Jean J.A. Des «Mains Propres» comme Condition de Recevabilité 
des Réclamations Internationales.Op.cit.p.265; Dictionnaire de Droit International 
Public.pp.677-678; DIEZ DE VELASCO, Manuel. Instituciones de Derecho Interna-
cional Público. Op.cit.p.750; BOLLECKER-STERN, Brigitte. Le Préjudice dans la 
Théorie de la Responsabilité Internationale.pp.305-310.  
102 Brigitte Bollecker-Stern cita uma série de convenções internacionais e acordos di-
plomáticos do século XIX em que a inadmissibilidade pela conduta indevida do es-
trangeiro é prevista. Ibid.p.306. Ver também: ROUSSEAU, Charles. Cours de Droit 
International Public.pp.187-189. 
103 Cf. SALMON, Jean J.A. Des «Mains Propres» comme Condition de Recevabilité 
des Réclamations Internationales.Op.cit.pp.265-266.  
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 Por tudo isso, o Relator Especial da CDI, JOHN 
DUGARD, decidiu não incluir no Projeto de Artigos sobre a pro-
teção diplomática uma disposição sobre a teoria das mãos lim-
pas. Para ele, tal disposição não justificaria um esforço de codi-
ficação e de desenvolvimento progressivo do direito pelas pró-
prias incertezas relacionadas com a existência da teoria e da sua 
aplicabilidade no contexto da proteção diplomática. O Projeto 
de Artigos de 2006 é, portanto, silencioso quanto à aplicação 
eventual da regra.104  

Se nos remetermos, porém, ao Projeto de Artigos sobre a 
responsabilidade internacional dos Estados poderemos ver a tese 
das mãos limpas implicitamente contida entre as circunstâncias 
excludentes da ilicitude. Concordamos, assim, com CELSO DE 
MELLO que defende a prudência, antes de mais, na avaliação 
da medida. Para esse autor, o requisito da conduta correta da ví-
tima não deve ser liminarmente afastado, até porque admitir a 
proteção diplomática nos casos em que a conduta do reclamante 
é evidentemente ilícita seria o mesmo que, apenar os países mais 
pobres, que por falta de meios adequados e de quadro técnico 
qualificado, são obrigados a contratar especialistas no exterior 
para responder às demandas em matéria de responsabilidade in-
ternacional.105  

Em contrapartida, importa admitir que a evidência de 
uma conduta incorreta é por vezes difícil de se detectar na prática 
e que, em determinadas circunstâncias, somente o tribunal inter-
nacional é capaz de resolver essa questão. O Tribunal Europeu 
dos Direitos do Homem, por exemplo, reconhece que o compor-
tamento da vítima é irrelevante para o exame da admissibilidade 
da queixa, mas que pode influenciar na obrigação de reparar.                                                                 
106 

 
104 DUGARD, John. Sixième Rapport sur la Protection Diplomatique.Op.cit. pp.9-10. 
105 Cf. MELLO, Celso A. Responsabilidade Internacional do Estado.Op.cit.pp.108-
109. 
106 FLAUSS, J.F. Contentieux Européen des Droits de l´Homme et Protection Diplo-
matique.p.820. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como já foi referido nesse trabalho, a questão de saber 
se o direito da proteção diplomática é um direito adjetivo ou 
substantivo ainda não foi resolvida. O Projeto de Artigos da CDI 
sobre a proteção diplomática preferiu deixar para o debate futuro 
o encargo de responder se o Estado que exerce a proteção diplo-
mática o faz por conta própria, por conta do seu nacional ou dos 
dois. Do nosso ponto de vista, porém, a natureza jurídica da pro-
teção diplomática é heterogênea. Pois, a proteção diplomática é, 
ao mesmo tempo, adjetiva e substantiva. Adjetiva porque a pro-
teção diplomática é propriamente um direito de ação do Estado. 
Tanto é assim, que existem condições de exercício da proteção, 
como a nacionalidade e o esgotamento dos recursos internos do 
suposto Estado violador. E substantiva porque não se pode negar 
o interesse do Estado em fazer valer o Direito Internacional. In-
teresse que, aliás, está plenamente ajustado com a lógica huma-
nista do Direito Internacional do século XXI.  

Para o Direito Internacional, no entanto, independente-
mente de se tratar de um direito adjetivo ou substantivo, a ação 
do Estado através da proteção diplomática permanece discricio-
nária. Ou seja, o Estado tem o direito (adjetivo e substantivo), 
mas não a obrigação de proteger os seus nacionais no estran-
geiro. O Estado é, desse modo, livre para decidir se aceita ou 
recusa fazer valer os direitos e interesses do seu nacional lesado 
por ato ilícito cometido no estrangeiro. Inclusive, o tipo de dano 
sofrido pelo cidadão não interfere na decisão do Estado. Nesses 
termos, o Estado poderá renunciar, transacionar e até mesmo se 
beneficiar diretamente do montante recebido a título de indeni-
zação. Afinal, a proteção diplomática é tida como um direito sem 
dever correlato. 

No que toca às exceções à regra da nacionalidade na pro-
teção diplomática, devemos mencionar a postura doutrinária 
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vanguardista que adiciona à lista de derrogações retratadas mais 
três hipóteses passíveis de discussão. A primeira delas é relativa 
à existência da proteção funcional, sublinhada pelo parecer da 
Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o assassinato de 
agentes das Nações Unidas na Palestina. Nesse caso, a Corte de-
duziu que as Nações Unidas poderiam apresentar uma reclama-
ção por danos sofridos por seus agentes, afirmando que a prote-
ção funcional não se baseia no vínculo de nacionalidade da ví-
tima, mas na qualidade de agente da Organização. Segundo al-
guns doutrinadores, abria-se no caso da proteção funcional mais 
uma hipótese de derrogação do regime de nacionalidade por ana-
logia e à semelhança da possibilidade de exercício da proteção 
diplomática dos apátridas e refugiados.107 

Apesar da importância e do valor prático indiscutível 
desse caso para a multiplicidade atual de organizações e funcio-
nários internacionais, percebemos que não é possível encontrar 
na ideia da proteção funcional uma derrogação do regime de na-
cionalidade. Isto é, deve-se distinguir a proteção diplomática da 
proteção funcional, pois enquanto a primeira é conferida por um 
Estado aos seus nacionais, a segunda é exercida por uma orga-
nização em benefício de seus funcionários. O vínculo de nacio-
nalidade é muito mais profundo, sólido e duradouro do que o 
vínculo jurídico existente entre uma organização e seus funcio-
nários, por natureza especial e temporário. Tratam-se, assim, de 
duas categorias de proteção distintas, não havendo semelhança 
ou analogia com a regra tradicional da proteção diplomática. 
Não se deve, portanto, falar em derrogação do critério da nacio-
nalidade da reclamação em caso de proteção funcional.    

A segunda hipótese adicional de derrogação avança, con-
tudo, na declaração de uma opinio juris favorável à legitimação 
do direito de todo Estado agir em benefício de indivíduos víti-
mas de violação de normas de jus cogens.  Independentemente 

 
107 Réparation des Dommages subis au Service des Nations Unies, Recueil. 
Op.cit.1949. 



RJLB, Ano 8 (2022), nº 3________505_ 
 

 

de eventual vínculo de nacionalidade, procura-se estender a todo 
Estado o direito de proteção diplomática por dano individual que 
resulte de violação de norma de jus cogens. Cumpre mencionar, 
todavia, que a CIJ reconheceu no julgamento do paradigmático 
Caso Barcelona Traction que o direito de proteção diplomática 
não corresponde às obrigações erga omnes.  De fato, o direito de 
proteção diplomática é tradicionalmente estabelecido pela linha 
bilateral que liga titulares de um direito a titulares de uma obri-
gação. Acreditamos, deste modo, que a derrogação proposta pela 
doutrina, apesar da lógica manifesta, não se apoia em argumen-
tos jurídicos suscetíveis de acolhimento. Pelo menos, no atual 
estágio de desenvolvimento do Direito Internacional.108 

Alguns Estados e uma parte da doutrina ainda associam 
uma última hipótese de derrogação da regra da nacionalidade na 
proteção diplomática à situação do regime de proteção disposto 
pelo artigo 23º do Tratado sobre o Funcionamento da União Eu-
ropeia (TFUE). Esse artigo estabelece que todo cidadão da 
União se beneficia, no território de países terceiros em que o seu 
Estado de nacionalidade não se encontre representado, de prote-
ção por parte das autoridades diplomáticas e consulares de qual-
quer Estado-membro, nas mesmas condições que os nacionais 
desse Estado.  

O artigo 23º do TFUE propõe-se a dar os primeiros pas-
sos para uma cidadania da União genuína, que irá substituir a 
nacionalidade dos Estados-membros após a constituição dos Es-
tados Unidos da Europa. A União ainda não é, contudo, um Es-
tado. E tem o seu conceito de cidadania mediado pelas leis de 
nacionalidade dos Estados-membros. Qualquer pessoa que tenha 
a nacionalidade de um Estado-membro é cidadão da União. 
Nesse sentido, também não haveria razão para acolher a cidada-
nia europeia como uma hipótese de derrogação do requisito da 
nacionalidade. Afinal, para ser cidadão da União é preciso ser 

 
108 Julgamento do caso Barcelona Traction, Light and Power Company, Lim-
ited,Judgment, I.C.J. Reports 1970, Op.cit.par.35, p.33. 
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nacional de um dos Estados-membros. O requisito da nacionali-
dade permanece, desse modo, essencial.  

Relativamente à condição do esgotamento dos recursos 
internos, estima-se que houve uma espécie alargamento da regra, 
pois o regime atual vem sendo aplicado em perspectiva com os 
diversos mecanismos convencionais de proteção dos direitos in-
dividuais. Por certo, a responsabilidade internacional de um Es-
tado não pode ser posta em causa enquanto existirem meios ju-
rídicos suscetíveis de permitir uma reparação efetiva do preju-
ízo. Nesses termos, o Estado de nacionalidade deve esperar até 
que indivíduo lesado esgote todas as vias de recursos disponí-
veis, sucedendo uma verdadeira complementaridade entre os 
mecanismos convencionais de proteção dos direitos individuais 
e a proteção diplomática.  

Assim, levando em conta a orientação de que o estran-
geiro lesado deve acionar todos mecanismos instituídos em seu 
favor antes de invocar a responsabilidade internacional através 
da proteção diplomática. E que todos os meios jurídicos dispo-
níveis ao indivíduo, e não somente os recursos internos, devem 
ser esgotados antes do seu pedido de proteção diplomática. Nós 
consideramos que a melhor expressão para designar esse princí-
pio deveria ser o da exaustão das vias de recursos disponíveis e 
não apenas das vias de recursos internos.  

Finalmente, em relação ao requisito do Clean Hands, é 
necessário reconhecer que a recusa da proteção pelo Estado de 
nacionalidade não é uma consequência necessária da conduta 
danosa da vítima. Pelo contrário, o direito de proteção diplomá-
tica tem um caráter soberano e discricionário. Desse modo, cabe 
ao Estado aceitar ou recusar livremente a proteção do seu naci-
onal à revelia da conduta anterior. Com efeito, confunde-se fre-
quentemente o direito de proteção com o dever de proteção. Não 
existe, todavia, na prática internacional qualquer decisão que 
obrigue o Estado a aceitar ou recusar a sua proteção em caso de 
falta danosa da vítima. Em contrapartida, pela própria natureza 
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jurídica do instituto, há casos em que a proteção diplomática foi 
acordada à vítima de uma conduta incorreta e outros em que ne-
nhuma proteção foi concedida, apesar do sujeito lesado ter as 
mãos limpas. 

Assim, em decorrência da instabilidade da própria teoria 
das mãos limpas, o Projeto de Artigos da CDI optou por não 
contemplar tal condição entre os requisitos para a proteção di-
plomática. Nós sublinhamos, porém, que apesar da CDI deixar 
o Clean Hands caduco enquanto requisito de admissibilidade da 
ação, devemos reconhecer a sua utilidade como critério de equi-
dade infra legem. Ou seja, nós sustentamos que o comporta-
mento da vítima é irrelevante para o exame da admissibilidade 
da queixa, mas tem uma utilidade indiscutível como critério que 
influência a obrigação de reparar. Por certo, não se pode deter-
minar com justiça a reparação da vítima de um ato ilícito sem 
levar em conta a sua conduta anterior. 
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