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APRESENTAÇÃO

Muitas discussões em torno da justiça de transição expõem a suspeita de que o marco do 

Direito Internacional frente ao desafio da superação de um passado de conflito pode conduzir 

a situações indesejadas. Essa suspeita esteve presente, por exemplo, no intercâmbio seminal 

entre Carlos Nino e Diane Orentlicher em torno das possibilidades e deveres do Estado 

argentino, que há pouco recuperou o caminho democrático após a última ditadura militar 

de 1976-19831. Orentlicher argumentava a favor de um dever internacional de penalizar as 

violações dos direitos humanos, assumindo, em parte, que a pressão internacional fortaleceria 

o novo governo democrático, enquanto que Nino acreditava que um dever internacional forte 

de persecução penal haveria desestabilizado o processo de justiça e aumentado a polarização 

entre os grupos de direitos humanos e dos militares. Para Nino, um dever internacional de 

perseguir todas as transgressões dos direitos humanos cometidas sob o regime anterior 

poderia ser um instrumento muito amplo para um governo que deve lutar para restabelecer a 

democracia2.

Acredito, todavia, que o caso da Argentina não tem apresentado, nem apresenta atualmente, 

um dilema fatal entre a margem de manobra nacional e o modo de conceber algumas 

1  Diane F. Orentlicher, “Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime”, 100 Yale Law Journal 
(1991) 2548-9. Carlos S. Nino “The Duty to Punish Past Abuses of Human Rights Put into Context”, en Yale Law Journal, 100 (June, 1991), 
pp. 2537-2615 y Diane F. Orentlicher, “A Reply to Professor Nino”, Yale Law Journal, Vol. 100, Nº. 8 (June 1991), pp. 2641-2643.

2  Carlos S. Nino; Juicio al mal absoluto / Los fundamentos y la historia del juicio a las Juntas del Proceso, Emecé, Buenos Aires (1997).
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soluções aos problemas da transição no âmbito internacional. Não existiu uma efetiva pressão 

internacional da envergadura e intensidade que Nino criticava, nem com a potencialidade de 

produzir os resultados negativos que prognosticava. Nem o Direito Internacional tem oferecido 

um esquema moral ou legal tão rígido para torná-lo inutilizável ou diretamente incompatível 

com as necessidades da comunidade argentina. Além disso, o Direito Internacional, suas 

instituições e os domínios de influência e pressão política gerados ao seu redor têm oferecido 

recursos valiosos à transição argentina. Em ocasiões, como fonte de pressão, às vezes como 

espaço de debate refrescante ou no âmbito em que as forças democráticas puderam encontrar 

seu próprio lugar de pensamento e ação, negado portas adentro.

Desde o restabelecimento da democracia, a jurisprudência argentina compartilha do que Anne 

Marie Slaughter e outros têm denominado judicial cross-fertilization3. Quer dizer, o pedido por 

parte dos tribunais argentinos por empréstimos não autorizados do Direito estrangeiro ou, 

para alguns observadores, claramente autoritário, plagiando frequentemente as decisões de 

cortes das democracias ocidentais mais poderosas e de doutrina dos tribunais internacionais. 

Consistentemente, também existe um uso habitual do Direito Internacional no julgamento 

de casos individuais, incluindo a declaração de inconstitucionalidade de normas nacionais 

por serem contrárias às normas internacionais4. Não há necessidade de mencioná-lo, o 

desenvolvimento é contemporâneo, além da crescente importância do Direito Internacional 

em todo o globo5.

Na Argentina da transição, a influência, a interação ou o diálogo transnacional têm aumentado. 

Há uma progressão que vai desde a ratificação conjunta de vários instrumentos internacionais 

dos direitos humanos nos primeiros tempos da democracia, 1983 a 1985, e sua citação em 

sentenças da Corte Suprema, até a consagração, primeiro judicial e, logo, por meio de uma 

reforma constitucional em 1994, da supremacia do Direito Internacional sobre as leis nacionais. 

Desde 1994, a Constituição Argentina estabelece expressamente que “os tratados e concordatas 

têm hierarquia superior às leis” e mais de dez instrumentos internacionais de proteção dos 

direitos humanos gozam da “hierarquia constitucional6”, isto é, não são somente superiores às 

leis, mas gozam do mesmo nível que o próprio articulado constitucional.

3  Anne-Marie Slaughter, A New World Order, Princeton University Press, March 2004

4  Esta descrição é adequada, ao menos, no relacionado ao Direito Internacional dos Direitos Humanos. Frente a outras regras do 
Direito Internacional como a do Direito Internacional Econômico, o panorama pode variar.

5  Como adverte Oona Hathaway, o Direito Internacional, antes uma província da diplomacia, atualmente alcança não só as intera-
ções entre os Estados, mas também o comportamento dos Estados fronteiras adentro. No início do século XXI, mais de 100 mil tratados 
internacionais regulam desde impostos e negócios até a proibição da tortura. Cfr. “International Delegation and StateSovereignty”, 71 
Law&Contemp. Probs. 115 2008.

6  Constituição Nacional, Artigo 75, inciso 22. 229



Na década de 2000, esse processo de absorção e hierarquização progressiva de normas 

internacionais decantou sobre algumas decisões concretas referidas ao processo de transição. 

Fundamentalmente, levou a Corte Suprema, a partir de 2004, a revisar todo o arcabouço 

normativo das duas décadas anteriores à luz de princípio e regras do Direito Internacional, 

principalmente em torno da questão do processamento penal, mas também sobre assuntos 

relacionados à memória, à busca da verdade, à desqualificação de funcionários envolvidos em 

atos criminosos no passado, a políticas de reparações ou à identificação dos filhos e filhas de 

desaparecidos.

O caminho que se começou a percorrer 

no início da democracia germinou nas 

decisões contundentes de duas décadas 

mais tarde, a favor da aplicação nacional do 

Direito dos Direitos Humanos na definição 

de assuntos sensíveis da transição. Por 

isso, o processo de integração normativa 

nos direitos humanos não é tanto um 

carimbo diferenciador e uma particular 

conformação da Corte Suprema, mas 

uma evolução, talvez não necessária, mas 

sim previsível, do caminho que a primeira 

administração democrática elegeu ao atar 

o processo de passagem aos principais 

tratados de direitos humanos. A tendência 

internacionalista da transição argentina em 

seu momento atual, de tal forma, não é uma novidade ou a ruptura de uma tradição diferente, 

mas de um tipo de política de Estado que todos os governos democráticos desde 1983 têm 

respeitado de um modo geral.

O tipo de estabilidade democrática transmitiu confiança, em parte, com o aval do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos em 1983. A partir disso, inclusive com tensões e não 

cumprimentos de pautas internacionais, a decisão das diferentes forças políticas que conduziram 

o destino nacional tem sido manter de modo consistente uma vocação de abertura e receptividade 

do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Todas as administrações subscreveram os 

principais tratados de direitos humanos e declarações que foram aparecendo nas últimas décadas 

e têm se preocupado em manter uma relação pelo menos decente com os órgãos de supervisão 

internacional. Nenhuma tem denunciado seriamente a incompatibilidade entre esses acordos 

internacionais e o marco constitucional.

O informe da Comissão 
mudou o paradigma 
da compreensão do 
terrorismo de Estado. 
Revelou as violações 
que o governo militar 
ocultava e desautorizou 
para sempre a tese dos 
excessos, consolidando 
definitivamente a 
denúncia de um 
plano sistemático de 
repressão
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A referência ao Direito estrangeiro e internacional, certamente, nem sequer é uma prática 

iniciada em 1983. Desde seu início, a Justiça argentina tem apelado às decisões estrangeiras, 

paradigmaticamente às da Corte Suprema dos Estados Unidos da América sobre algumas 

cláusulas constitucionais. O que se pode ver desde 1983 sobre isso é a intensificação desse 

processo. Desde a década de oitenta até agora, existe um crescimento paulatino e constante da 

permeabilidade de nossos tribunais ao Direito estrangeiro e internacional, e a Justiça argentina 

de hoje é receptiva e está atenta aos desenvolvimentos jurídicos fronteiras afora.

Na relação com o desenvolvimento da transição, em particular, a presença do Direito Internacional 

é evidente e tem um lugar destacado para o Direito Interamericano dos Direitos Humanos. A 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) visitou o país em 1979, em plena ditadura 

militar, e sua ação foi fortemente respaldada pela comunidade de direitos humanos. Talvez não 

seja coincidência que Raúl Alfonsín, o presidente da transição, tenha sido um dos políticos que 

visitou os comissionados, possivelmente visando o potencial democratizador da visita e das redes 

internacionais de apoio. O informe da Comissão mudou o paradigma da compreensão do terrorismo 

de Estado. Revelou as violações que o governo militar ocultava e desautorizou para sempre a tese 

dos excessos, consolidando definitivamente a denúncia de um plano sistemático de repressão.

Essa estreita relação com o sistema interamericano na mesma origem do caminho para uma saída 

democrática se manteve até hoje. Nos anos oitenta, a CIDH recebeu denúncias por reparações 

insatisfeitas, em 1992 emitiu seu informe 28, sentenciando as normas de impunidade e, desde 

então, manteve um ativo monitoramento do processo nacional. Nos últimos anos, dado seu 

crescente aumento jurisprudencial, o Tribunal IDH passou a integrar também a rede de influência 

regional. A anulação das leis de Ponto Final, Obediência Devida e os indultos presidenciais de 

Carlos Menem, como já vimos, está ancorada nos princípios e regras do sistema interamericano 

e segue a interpretação de Barrios Altos.

Na continuação, avançarei algumas ideias em torno das possíveis causas dessa parceria entre 

Direito Internacional e transição, suas manifestações e formas de relação, e seu valor como 

efetiva contribuição à justiça. Como veremos, o sistema internacional não tem limitado a 

habilidade política da comunidade nacional para elaborar suas próprias soluções. A Argentina 

é um exemplo de uma sociedade que experimenta, como próprias, as razões e processos 

do Direito Internacional dos Direitos Humanos e que resolveu modelar e até revisar suas 

próprias normas da transição à luz dos princípios de justiça e de enclaves políticos que o Direito 

Internacional refletia melhor do que a estrutura legal nacional. É uma comunidade que aceitou 

definitivamente que algumas regras do Direito Internacional podiam refletir melhor as próprias 

convicções acerca da justiça de transição e que algumas leis nacionais foram cunhadas sob 

pressão antidemocrática. 231



1. POSSÍVEIS TENSÕES ENTRE OS 
PRINCÍPIOS INTERNACIONAIS DA 
TRANSIÇÃO E A EXPERIÊNCIA 
NACIONAL

Antes de continuar com mais detalhes acerca do modo em que o Direito Internacional e seus 

órgãos interagem e se manifestam na transição, farei dois esclarecimentos, já que a afirmação 

de uma coexistência mais ou menos harmoniosa entre a crescente evolução e receptividade do 

Direito Internacional e a consolidação da democracia argentina parece poder ser questionada por 

pelo menos dois fenômenos. Como descreverei, no entanto, nenhuma dessas situações tem o 

poder suficiente para modificar o quadro. Sua citação aqui serve para uma descrição mais precisa 

do caso e, naturalmente, me permite assumir os limites que toda caracterização geral, como a 

que defendo, inevitavelmente possui. 

1.1. A RECONCILIAÇÃO 

A primeira tensão é sugerida pela evidência de que a experiência internacional acumulada sobre a ideia 

de reconciliação, diferente de outros desenvolvimentos internacionais vinculados à memória, à justiça 

e à verdade, sempre teve forte resistência por parte do movimento local dos direitos humanos. Muitos 

percebem, ainda hoje, que modelar o problema argentino sobre a noção de conflito e reconciliação 

impede abordar as margens mais importantes do processo nacional e propicia uma construção 

histórica incorreta sobre a natureza do passado violento e de seus responsáveis. Seria impensável 

que um órgão como a Comissão da Verdade e Reconciliação peruana, que recebeu forte apoio da 

comunidade internacional, pudesse existir, pelo menos com essa denominação, na Argentina.   

Certamente, talvez não tenha existido ou não exista uma verdadeira tensão entre certos 

imperativos do Direito Internacional que poderiam se abrigar sob o lema da reconciliação, 

digamos, de um modo geral; a necessidade de conduzir as ações coletivas para a consecução 

da paz ou estabelecer certos limites para a persecução penal; e as necessidades ou avaliações 

nacionais a respeito, inclusive reconhecendo algum grau de divergência. Ocorre, todavia, que no 

debate nacional, o termo reconciliação, desde que este implique na discussão internacional da 

transição, foi empregado principalmente na associação com certas queixas dirigidas a impedir a 

persecução penal dos responsáveis e levantado por algumas pessoas e instituições em particular7. 

7  A Igreja Católica, ou setores dela, por exemplo, em repetidas ocasiões, tem aludido à ideia de reconciliação em comunicados públi-
cos críticos da persecução penal das graves violações aos direitos humanos. Como exemplo, entre muitos: “Peça a Igreja ao Governo que 
deixe para trás o passado”, Diário La Nación, Buenos Aires, 16 de maio de 2004.232



DOSSIÊ
JUSTIÇA

ARTIGOS
ACADÊMICOS

ENTREVISTA DOCUMENTOS

Isso gerou, de modo previsível, a ausência de uma discussão rica, em nível local, sobre uma 

possível ideia de reconciliação, seus alcances e implicações, ou sobre a possível aprendizagem 

de outras comunidades com processos de transição mais elaborados em torno desse conceito 

ou outros similares, como a África do Sul8. 

A alta receptividade que podemos afirmar frente às iniciativas internacionais em matéria de 

verdade, justiça ou memória se torna refratária cautela frente às iniciativas apresentadas com 

base na reconciliação, inclusive prescindindo de uma discussão acabada sobre seus conteúdos. 

A reconciliação não opera como um conceito útil em torno do qual se discute e se encaminha 

as ações como ideal regulador, mas como um rótulo quase estanque e muito difícil de dissociar 

de posturas já definidas de certos setores de opinião, ou imbuído de certa conotação religiosa9. 

Não é impossível modelar ou interpretar alguns sucessos argentinos sobre a ideia de reconciliação. 

Inclusive, não acredito que a experiência argentina seja, nos fatos, impermeável à própria ideia 

de reconciliação, pelo menos, em algumas das suas possíveis acepções. Mas é inútil tentar 

uma compreensão com alguma ancoragem histórica ou política, apelando a esse termo sem 

advertir toda a carga semântica que arrasta. Também não seria correto interpretar suas citações 

na história argentina sem considerar seu uso. Definitivamente, as ideias de memória, verdade e 

justiça do Direito Internacional têm servido muito mais. Tem permitido compartir ideias e propor 

desacordos sobre uma base comum sobre o que implicava cada princípio. A reconciliação, assim 

como qualquer tentativa internacional nesse sentido, resulta em poucos resultados. Não oferece 

um caminho compartilhado, mas uma abertura para o encerramento da discussão10.

1.2. O DIRETO INTERNACIONAL, A CONSTITUIÇÃO E A 
ANULAÇÃO DAS LEIS DE IMPUNIDADE

Uma segunda situação, mais recente, e que também poderia colocar em tensão a ideia segundo 

a qual o Direito Internacional tem sido sustentado de forma proveitosa no processo de transição 

argentino é o debate gerado pela reabertura da persecução penal das violações dos direitos 

humanos cujo julgamento foi truncado pelas leis de Ponto Final (1986) e de Obediência Devida 

(1987) e os indultos do ex-presidente Carlos Menem (1989-1990). Para muitos, a decisão de 

reabrir a persecução de acordo com os compromissos internacionais foi uma decisão plausível, 

muito defendida e compatível com a Constituição. Alguns críticos, no entanto, com múltiplas 

8  E consequentemente, também são frequentes algumas referências não críticas ou desinformadas sobre o caso sul-africano. 

9  Embora com muitas referências à situação local, pode-se observar, por exemplo, o artigo de jornal de Horavio Verbitsky, “Castag-
nazos”, em diário Página/12, Buenos Aires, 23 de maio de 2004, como referência ao emprego do termo.

10  Com alguma semelhança, McEvoy, Lesley and McEvoy, Kieran and McConnachie, Kirsten (2006). Reconciliation as a Dirty Word: 
Conflict, Community Relations and Education in Northern Ireland. Journal of International Affairs. 60(1):81-106. 233



razões, têm questionado a reabertura do processo de justiça. Entre seus argumentos, um 

relativamente recorrente assinala que o Direito Internacional dos Direitos Humanos, ao garantir 

o reatamento dos julgamentos, consagrou uma solução errada incompatível com a Constituição. 

Para os que compartilham essa visão, o Direito Internacional é um tipo de interferência indevida 

no desenvolvimento constitucional do país.

Em 14 de junho de 2005, a Corte Suprema da Argentina declarou a inconstitucionalidade das leis de 

Ponto final e de Obediência Devida em Simón11 e revogou, desse modo, sua doutrina anterior em 

Camps12, favorável à validade das normas. A Corte, de fato, assentou sua decisão considerando a 

evolução da jurisprudência argentina com relação à recepção do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos13. Todos os comentários assinalaram a incidência do Direito Internacional na sentença 

e no rumo da transição. Carolina Fernández Blanco destacou que Simón foi sentenciado “com 

fundamento quase exclusivo em argumentos do Direito Internacional14”, María José Guembe 

interpretou que a evolução dos Direitos nacional e internacional “obrigou” os juízes a revisar sua 

primeira posição15, e Pablo Parenti observou que os argumentos da sentença “centralmente se 

ocupam do Direito Internacional e da sua possível aplicação por nossos tribunais16”.

Os críticos denunciaram que o máximo tribunal havia aplicado erroneamente as regras do Direito 

Internacional e interpretado equivocadamente os limites que a Constituição impunha à sua 

aplicação17. A Academia Nacional de Direitos e Ciências Sociais concluiu que “a doutrina que atribui 

primazia aos tratados de direitos humanos e ao costume internacional [...] implica transgredir [...] 

a ordem de prelação jurídica do sistema normativo argentino...”18 e o constitucionalista Gregorio 

Badeni destacou que a Corte Suprema não deveria aceitar uma fonte de autoridade superior a ela 

11  CSN, Recurso de fato deduzido pela defesa de Julio Héctor Simón na causa Simón, Julio Héctor e outros s/privação ilegítima da 
liberdade, etc. causa Nº17.768-, S. 1767. XXXVIII (14/6/2005).

12  CSN, Camps, Sentenças: 310:1162 (1987) considerou a validade constitucional da lei de Obediência devida. Nesse precedente são 
baseadas diversas sentenças posteriores: Sentenças: 311:401, 816, 890, 1085 e 1095; 312:111; 316:532 e 2117 e 321:2031, entre outras.

13  O presidente do Tribunal expressou que “[...] a partir da modificação da Constituição Nacional, em 1994, o Estado argentino tem 
assumido com relação ao Direito Internacional e, em especial, com relação à ordem jurídica interamericana, uma série de deveres, de 
hierarquia constitucional, que foram se consolidando e precisando seus alcances e conteúdo em uma evolução claramente limitativa dos 
poderes do Direito Interno de anistiar ou omitir a persecução de fatos como os do sub lite” (cons.15).

14  Fernández Blanco, Carolina; “La relación entre derecho internacional y derecho interno en el caso ‘Poblete’”, em Nueva Doctrina 
Penal, 2005-B, del Porto, Buenos Aires, p. 595”.

15  Guembe, María José; “A reabertura dos julgamentos pelos crimes da ditadura militar argentina”, em Revista Internacional de 
Direitos Humanos Sul, ano 3, Nº. 4, Rede Universitária de Direitos Humanos, São Paulo, (2006), Introdução.

16  Parenti, Pablo; “La relación entre Derecho Internacional y Derecho Penal nacional: El caso “Simón”- Algunas observaciones sobre la 
aplicación del derecho internacional por la mayoría de la Corte en el fallo “Simón”, en  Pastor, Daniel (ed.), El sistema penal en las senten-
cias recientes de la Corte Suprema, Ad-Hoc, Buenos Aires (2007).

17  Entre outros, Ezequiel Malarino, “La cara represiva de la reciente jurisprudencia argentina sobre graves violaciones de los derechos 
humanos. Una crítica de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 14 de junio de 2005 en el caso Simón”, em ElDia.com, 
14 de setembro de 2009.

18  Academia Nacional de Direito e Ciências Sociais; “Dictamen de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos 
Aires sobre los Tratados Internacionales y la Supremacía de la Constitución Nacional”; 25 de agosto de 2005. Disponível em: <http://www.
academiadederecho.org.ar/declaraciones.htm>.234
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própria em matéria constitucional19. Alguns até chegaram a escrever que, em matéria de direitos 

humanos, “está na moda uma posição internacionalista e unilateral sem concessões20”. De outra 

perspectiva, Carlos Rosenkrantz advertiu que o problema de uma sentença como Simón não 

era se o Direito Internacional integrava ou não a ordem jurídica argentina, ou se a Argentina 

devia honrar seus compromissos vigentes, mas lembrar que o autogoverno coletivo requer olhar 

“muito mais para dentro para chegar às soluções que possam ser vistas como a reconstrução 

dos princípios que nos constituem como a comunidade política que somos”21. 

Para todos eles, a decisão de anular as normas de impunidade estaria restringindo ou interferindo 

em um caminho nacional que, de modo geral, deveria ser mais introspectivo politicamente, mais 

rigoroso na leitura da Constituição e menos permeável nos argumentos forjados na comunidade 

internacional. Não se trata, como se vê, da atualização dos temores de Nino, já que a desestabilização 

política não parece associada ao uso do Direito Internacional. O que os críticos do momento atual 

da transição questionam é a qualidade dos processos por meio dos quais se tem definido algumas 

decisões. E a pergunta que a reabertura dos julgamentos gerou em parte da comunidade é pela 

legitimidade própria do Direito Internacional como base de nossos acordos coletivos.

Tendo a pensar, porém, que não existem objeções intransponíveis que nos obriguem a desconfiar 

da autoridade do Direito Internacional para contribuir a invalidar questões tais como a persecução 

penal das violações dos direitos humanos do passado. Também não acredito que a Constituição 

invalide a solução adotada, nem que a reabertura dos processos seja um exemplo que exija 

modificar a apreciação sobre a sinergia que, no geral, o caso argentino tem gerado entre o 

espaço internacional e o próprio processo. Pelo contrário, a diferença dos críticos, acredito que 

é uma aceitação sem maior sustento empírico afirmar que o caso argentino mostra, em matéria 

de direitos humanos, uma distinção clara entre o processo nacional e o internacional. Não vou 

repetir aqui observações mais pontuais que já realizei sobre algumas das críticas22; sobre algumas 

outras, voltarei mais adiante.

Para a pesquisa deste trabalho, alcança a que destaca que existem vozes discrepantes que 

efetivamente acreditam detectar uma tensão de uma intensidade tal que exigiria falar de 

19 Baldeen, Gregorio; “El caso ‘Simón’ y la supremacía constitucional”; La Ley, Suplemento Penal julio 2005, p. 9.

20 Díaz Araujo, Enrique; “Internacionalismo salvaje”, en Jurisprudencia Argentina, Lexis-Nexis, Buenos Aires, 2005-III-898.

21 Carlos F. Rosenkrantz “Advertencias a un internacionalista (o los problemas de Simón y Mazzeo)”, en Revista Jurídica de la Universi-
dad de Palermo, Año 8, Nº. 1, Sept. 2007, p.213.

22 La definición de los crímenes contra la humanidad en el fallo “René Jesús Derecho” de la Corte Suprema argentina, na Jurisprudên-
cia penal do Tribunal Supremo de Justiça da Nação 4, Leonardo Piflevnik (ed. BuenosAires: Hammurabi, Buenos Aires, pp.316-350 (2008); 
El prestigio de los derechos humanos – Respuesta a Daniel Pastor, (reimpressão), em Roberto Gargarella (ed.): Teoría y crítica del derecho 
constitucional. Tomo 1: Democracia, AbeledoPerrot, Buenos Aires, pp. 1207-1236 (2008); El derecho internacional de los derechos humanos 
no es un préstamo - Reflexiones sobre la crítica a los préstamos de Carlos F. Rosenkrantz, (artigo), na Revista Jurídica de la Universidad de 
Palermo, Año 8, Nº 1, Buenos Aires: UP, pp. 191-202 (2007). 235



contrastes entre processo nacional e Direito nacional. Eles responderiam de outro modo a 

pergunta por esse vínculo. Com muitos outros, todavia, penso que tais contrastes não têm de 

modo algum a intensidade que os críticos23 os conferem.

2. COMUNIDADES PERMEÁVEIS E 
COMUNIDADES REFRATÁRIAS 

Uma primeira reação frente a uma comunidade altamente permeável ao Direito Internacional é 

nos perguntar o porquê dessa condição. O que faz uma comunidade legal repousar com maior 

confiança do que outras sobre as regras ou princípios do Direito Internacional para solucionar 

um dilema difícil como o de uma transição? Por que algumas comunidades indagam com mais 

interesse do que outras sobre experiências comparadas como fonte de inspiração para a solução 

dos próprios problemas? O que se pode fazer para que um juiz considere seriamente emular a um 

par de outra jurisdição, no lugar de avançar por caminho novos? Todas essas questões, de algum 

modo, aparecem inexoravelmente conectadas à pergunta pelo lugar do Direito Internacional na 

vida jurídica de uma comunidade em transição.

É em vão desejar respostas contundentes, pois diversas teorias competem por explicar o 

comportamento dos Estados, e dos juízes e operadores legais em particular, para prever a 

influência de um princípio, um tratado ou uma sentença internacional24. Oona A. Hathaway, por 

exemplo, tem destacado, na sua pesquisa sobre ratificação de tratados dos direitos humanos, 

a importância de considerar os benefícios que, em termos de reputação internacional, um 

Estado crê obter ao assinar um tratado. No seu raciocínio, esse é um elemento que ajuda a 

explicar a decisão de um Estado em ratificar um instrumento internacional25. Outros trabalhos 

vinculam o tipo de organização política local com a permeabilidade da referida organização a um 

Sistema Internacional de normas e princípios. Também se tende a associar os sistemas políticos 

23 Relativizando la existencia o importancia del referido contraste, Abramovich, Víctor, Editorial, Nueva Doctrina Penal, del Puerto, 
Buenos Aires, Año: 2007, Número: 2, pp. 1-18; Martin Böhmer, “Préstamos y adquisiciones. La utilización del derecho extranjero como 
una estrategia de creación de autoridad democrática y constitucional”, SELA 2007, San Juan, Puerto Rico; De Luca, Javier; “Punitivismo y 
Derechos Humanos, El caso de Argentina”, Publicações do Instituto de Direito Penal Europeu e Internacional, Universidade de Castilla La 
Mancha; Pablo F. Parenti, “La jurisprudencia argentina frente a los crímenes de derecho internacional”, LateinamerikaAnalysen 18, 3/2007, 
S. 61-93. Hamburg: ILAS, entre outros.

24 Oona A. Hathaway and Harold HongjuKoh, Foundations of International Law and Politics (New York: Foundation Press, 2005); Anne-
-Marie Slaughter, “International Law and International Relations Theory: A Prospectus,” in The Impact of International Law on International 
Cooperation: Theoretical Perspectives, ed. EyalBenvenisti and Mose Hirsch (Cambridge: Cambridge University Press, 2004); Beth A. Sim-
mons, “Compliance with International Agreements,” Annual Review of Political Science 1 (1998): 75–93; Beth A. Simmons, “International 
Law and International Relations: Scholarship at the Intersection of Principles and Politics,” American Society of International Law Proce-
edings 95 (2002): 1–9; José Alvarez, International Organizations as Law-Makers (New York: Oxford University Press, 2005); and Robert O. 
Keohane, “International Relations and International Law: Two Optics,” Harvard International Law Journal 38 (1997): 487–502.

25  Oona A. Hathaway, “Between Power and Principle: An Integrated Theory of International Law,” University of Chicago Law Review 72 
(2005): 469.236
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que garantem o respeito às liberdades civis e políticas com a maior aceitação dos sistemas 

de supervisão internacional26. Andrew Moravcsik afirma que a necessidade de fortalecer uma 

transição democrática torna mais provável a absorção de um regime internacional de proteção 

dos direitos humanos27. Outros autores têm aplicado as ferramentas da análise econômica do 

Direito nos sistemas internacionais de direitos humanos28, enquanto que, no sentido oposto, 

parte da literatura destaca o valor dos princípios que formam um sistema internacional como 

causa da adesão a esse sistema29. Outros acentuam na dinâmica dos processos transnacionais 

de criação normativa, como Harold H.Koh, ou sobre o particular papel das redes transnacionais 

de ativistas30. Grosseiramente, poderíamos simplificar o assunto e assumir que um Estado 

se acostuma ao Direito Internacional por interesse ou por convicção. Isto é, vê no Direito um 

obstáculo ou um veículo dos seus interesses ou confia no que, com relação às suas normas, se 

deve às suas qualidades intrínsecas, por exemplo, como expressão da justiça ou do resultado de 

um acordo democrático.

Quando a Comissão Interamericana preparava sua visita ao país, em 1979, é muito provável que a 

aceitação do seu mandato por parte da junta militar tenha obedecido aos incentivos econômicos 

que a promessa de um crédito oferecia e à pressão externa da administração Carter31. Recuperada 

a democracia, em compensação, e talvez ainda hoje, a procura em fontes externas poderia 

obedecer a interesses de outros tipos, porém ligados à procura de reconhecimento internacional 

em certos foros ou ao cálculo que, em termos de reputação, poderia fazer um governo democrático 

que precisava romper o isolamento internacional na comunidade das democracias32.

Acredito, porém, que o caso da Argentina se explica melhor sobre a base daquelas teorias que 

vinculam o lugar do Direito Internacional e estrangeiro com a própria conformação de normas e 

valores, quer dizer, sobre a base da autoridade moral dos princípios que essas regras refletem. Ao 

26  Anne-Marie Slaughter, “International Law in a World of Liberal States,” European Journal of International Law 6 (1995): 503–38; 
Simmons, “Compliance with International Agreements,” p. 83.

27  Andrew Moravcsik, “The Origins of Human Rights Regimes: Democratic Delegation in Postwar Europe,” International Organization 
54, no. 2 (2000): 217–52.

28  Jack L. Goldsmith and Eric A. Posner, The Limits of International Law (New York: Oxford University Press, 2005).

29 Simmons, “Compliance with International Agreements,” cit., p. 87.

30  Harold HongjuKoh, “International Law as Part of Our Law,” American Journal of International Law 98 (2004): 43; Harold HongjuKoh, 
“Transnational Legal Process,” Nebraska Law Review 75 (1996): 181–206; Harold HongjuKoh, “Why Do Nations Obey International Law?” 
Yale Law Journal 106 (1997): 2599; Kathryn Sikkink, “Human Rights, Principled Issue-Networks, and Sovereignty in Latin America,” Interna-
tional Organization 47, nº. 3 (1993): 411–41; Margaret Keck and Kathryn Sikkink, Activists beyond Borders: Advocacy Networks in Internatio-
nal Politics (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1998); and Alison Brysk, The Politics of Human Rights in Argentina: Protest, Change, and 
Democratization (Stanford, CA: Stanford University Press, 1994).

31  Iain Guest, Behind the Disappearances: Argentina’s Dirty War against Human Rights and the United Nations (Philadelphia: University 
of Pennsylvania Press, 1990), p. 174; Brysk, Politics of Human Rights in Argentina, p. 54; y Marcos Novaro and Vicente Palermo, La dictadu-
ramilitar (1976–1983): Del golpe de estado a la restauración democrática, Historia Argentina 9 (Buenos Aires: Paidós, 2003), p. 290 y Maria 
Luisa Bartolomei and David Weissbrodt, “The Effectiveness of International Human Rights Pressures: The Case of Argentina 1976–1983,” 
Minnesota Law Review 75 (1991): 1009.

32  Moravcsik, cit. 237



menos no âmbito da transição é difícil negar a profunda adesão que os critérios centrais do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos geram em muitos operadores legais e na comunidade em seu 

conjunto. Assim como o repúdio global ao genocídio poderia se explicar, fundamentalmente, pela 

aversão genuína que hoje desperta esse crime, é possível atribuir boas chances às teses morais 

para explicar por que algumas comunidades na transição podem ver as normas que proíbem os 

atentados mais básicos sobre a pessoa humana como um reflexo das suas próprias convicções.

Obviamente, nossa posição como observadores frente a essas explicações condiciona em parte 

nosso julgamento sobre sua legitimidade. Nossas decisões sobre o modo correto de avaliar 

a dinâmica dessa interação diz algo também sobre o tipo de relação que se estabelece – por 

exemplo, de adesão, cooperação ou subordinação – e possivelmente julgaremos de modo diverso 

a legitimidade da apelação ao Direito Internacional segundo sejamos capazes de entender a 

causalidade que o motiva. Para uma comunidade de médio porte internacional e sem chance 

alguma de liderança global como a Argentina, certamente, sempre existirá a sombra do que suas 

opções podem não estar configuradas em total liberdade, mas também escolhendo dentro do 

marco fechado de possibilidades que outros atores definem.

3. MANIFESTAÇÕES DA JUSTIÇA 
INTERNACIONAL NO DESEMPENHO 
DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA

Como diz o professor Hitters, “faz algum tempo teria sido impensável para os cultores das ciências 

jurídicas em geral e do Direito Internacional em particular imaginar que os pronunciamentos e 

as diretivas ou informes emitidos por entes quase judiciais e judiciais [...] poderiam ‘se inserir’ 

na corrente sanguínea dos diferentes países com tal força como para obter transformação 

sensível em certas normas locais, incluindo as de linhagem constitucional33”. A Argentina tem 

sido receptiva ao Direito Interamericano dos Direitos Humanos e às decisões e doutrina dos 

seus órgãos. Com altos e baixos, a tendência geral desde 1983 tem sido a de acrescentar a 

intensidade da resposta aos órgãos do sistema.

Um modo de responder à pergunta sobre como influi o Direito Internacional sobre a práxis judicial 

é observar de que modo esse Direito se apresenta durante as operações habituais dos órgãos de 

Justiça: o reconhecimento de normas e a sua aplicação concreta ao adjudicar um caso.

33  Hitters, Juan Carlos, ¿Son vinculantes los pronunciamientos de la comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 
Control de constitucionalidad y convencionalidad, na revista LA LEY, Buenos Aires, 17 de setembro de 2008.238
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Com relação à primeira hipótese, se pode concluir rapidamente que a Justiça argentina reconhece 

com facilidade normas internacionais aplicáveis. Os tratados, já dissemos, são superiores às 

leis por disposição constitucional, e a Corte Suprema tem dito que a jurisprudência do Tribunal 

interamericano de Direitos Humanos é um guia 

principal para a interpretação do alcance das 

obrigações do Estado. O mesmo princípio tem 

sido estabelecido, em geral, com relação às 

interpretações que fazem os órgãos dos tratados 

de direitos humanos sobre as respectivas 

cláusulas de cada um deles. Assim, se tem 

reconhecido princípios aplicáveis respaldados 

em informes do Comitê contra a Tortura e 

outros órgãos similares. A jurisprudência da 

Corte Penal Internacional ou da Corte Penal Internacional para a ex-Iugoslávia observa a condução 

para a definição dos crimes internacionais e outros elementos do Direito Penal Internacional. O 

costume internacional também é fonte habitual de obrigações para a jurisprudência dos tribunais 

argentinos, apesar de não existir uma prática rigorosa para seu reconhecimento. Como tem dito 

o Procurador Geral em Simón, não só os tratados, mas também as normas consuetudinárias e 

os princípios gerais do Direito, integram a ordem jurídica nacional junto às leis e à Constituição.

Em todos os casos, todavia, o reconhecimento de todas as possíveis regras aplicáveis não é 

exaustivo e, às vezes, é difícil encontrar um fio condutor da prática judicial. Isso se observa 

em torno dos institutos do Direito Penal Internacional, mas também em outras áreas como o 

Direito Internacional dos direitos econômicos, sociais e culturais. A jurisprudência argentina 

reconhece com relativa facilidade a existência de obrigações internacionais que devem modelar 

a reação judicial, mas muitas vezes seu exame não é exaustivo, nem todo a rigorosidade que 

se pode esperar de uma comunidade judicial que decide ter uma atitude permeável ao Direito 

Internacional.

No âmbito da adjudicação judicial, se observa a mesma abertura e fluidez na absorção de 

regras internacionais. As normas internacionais, costumes, sentenças e tratados descendem 

e se aplicam sem maiores mediações aos casos concretos. O Direito nacional opera como 

uma peneira bem fina e não é pouco frequente encontrar sentenças nas quais o holding da 

decisão é diretamente uma regra internacional, inclusive para declarar a invalidez de uma lei do 

Congresso. Individualmente, ou de forma combinada, podemos identificar diferentes usos do 

Direito Internacional: sua aplicação direta; a utilização de suas normas para a interpretação do 

Direito interno; ou como complemento da normativa interna; a consideração das interpretações 

dos órgãos internacionais de proteção dos direitos humanos para definir o alcance dos pactos 

Da mesma forma ocorre 
com reconhecimento 
das regras, contudo, 
a prática de 
adjudicação também 
não é inteiramente 
consistente. 
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e declarações e para moldar a hermenêutica constitucional e legal; e, finalmente, a execução 

nacional de decisões de órgãos internacionais judiciais ou quase judiciais em casos judiciais.

Esses diferentes usos, certamente, estão determinados, em parte, pelo Direito interno, que regula 

sua recepção no âmbito nacional, a amplitude no reconhecimento dos direitos estabelecidos nos 

tratados, a consideração do caráter operativo de certas normas convencionais e a hierarquia 

superior dos pactos, entre outras questões34. No caso da Argentina, a Corte, interpretando o 

artigo 75, inciso 22, constitucional, tem determinado que os juízes devem aplicar as normas 

de direitos humanos considerando a jurisprudência emanada dos tribunais internacionais 

competentes para sua aplicação. Além disso, a Constituição estabelece a hierarquia dos tratados 

de direitos humanos com categoria constitucional e de todos os tratados internacionais sobre as 

leis. Da mesma forma ocorre com reconhecimento das regras, contudo, a prática de adjudicação 

também não é inteiramente consistente. 

4. AMEAÇAS DA JUSTIÇA 
INTERNACIONAL AO PROCESSO 
DE TRANSIÇÃO

O caso argentino não sugere que a Justiça internacional se erga como uma ameaça ao processo de 

transição nacional. Apesar do forte tom imperativo que alguns princípios podem parecer conter, é 

inegável que o Direito Internacional dos Direitos Humanos tem operado sempre, no contexto dessa 

comunidade, pelo menos, como pressão simbólica em direção de verdade, justiça e memória, e 

nunca como uma efetiva ameaça aos equilíbrios necessários para a estabilização democrática em 

curso. A Justiça internacional não afeta o curso atual, nem tem afetado negativamente aquelas 

partes da história argentina nas quais o caminho da transição tem se desentendido grosseiramente 

com as restrições internacionais possíveis. Inclusive os críticos da reabertura atual dos processos 

penais poderiam coincidir em essa apreciação, pois a Justiça internacional não tem sido nunca 

um elemento desestabilizador. A Corte Penal Internacional, que é hoje a instituição global com 

mandato direto em matéria de persecução penal, carece de jurisdição temporal sobre os fatos 

do passado argentino, e a interação principal segue ocorrendo com o sistema interamericano de 

direitos humanos, sem competência para perseguir nenhum indivíduo. Para a opinião dominante, e 

naturalmente para a maioria dos tribunais e para a Corte Suprema, o atrito com os desenvolvimentos 

internacionais nutre o debate e participa de um mesmo fio histórico que o processo nacional.

34  Ver, La aplicación de los tratados sobre derechos humanos en el ámbito local. La experiencia de una década, Abramovich, Víctor; 
Bovino, Alberto y Courtis, Christian (comps.), Editores del Puerto, Buenos Aires, 2006.240
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Como já disse, a divergência mais importante atualmente se produz para os que, com uma 

perspectiva crítica, acreditam que as consequências jurídicas e políticas derivadas dos 

pronunciamentos da corte contestam com a linha jurisprudencial traçada pela Corte IDH que afeta 

a transição. Para os que postulavam que as normas de impunidade carimbavam um processo 

já concluído cujos resultados finais deveriam ser respeitados, a corrente internacional alterou 

a segurança jurídica, pois a clausura irrevogável da investigação penal do terrorismo de Estado 

devia ser respeitada. Assim o expressa, por exemplo, Daniel Pastor, que acredita que a questão 

devia ser considerada fechada definitivamente “para bem ou para mal”35. A principal objeção 

radica em que se tem deixado de lado garantias básicas de nossos Direitos Constitucional e 

Penal, como a coisa julgada, a proibição de duplo julgamento, a garantia de precisão na definição 

da lei penal e de que esta emane unicamente do Congresso etc. Também se afirma que tem 

realizado um sobredimensionamento dos diretos da vítima à custa da posição do acusado36 e 

que todo ele conspira com a reconstrução de um autêntico Estado de Direito, efetivamente 

respeitoso de certos limites éticos ao acionar do Estado.

Outro aspecto questionado é que o Tribunal tenha reconhecido efeitos obrigatórios aos 

precedentes da Corte IDH em casos em que o Estado argentino não tinha sido parte. Também 

há reparos à doutrina do caso Barrios Altos e à sua utilização como precedente, sem avaliar as 

diferenças factuais que tinha entre o caso peruano e o argentino37. O argumento central por trás 

de todas estas críticas é que o Direito Internacional nos empurra a uma ladeira escorregadia 

e ao paulatino afastamento do Estado de Direito, mas nem sequer nessa inteligência parece 

possível falar de uma ameaça, no sentido de uma intervenção que pudesse fazer reaparecer a 

violência. No pior dos casos, o que se critica é a má influência e a criticável opção valorizada de 

ser obediente ao Direito Internacional.

A incapacidade da Justiça internacional de se transformar em uma ameaça se confirma ao 

observar também que os que criticam a fluidez do diálogo com a Justiça internacional não se 

fixam tanto no que os órgãos internacionais têm feito ou fazem em relação à Argentina, mas na 

conduta dos tribunais argentinos frente ao estímulo do Direito Internacional. Com isso, acredito 

que a própria ideia de uma imposição ou pressão indevida sobre os atores locais fica desvirtuada 

35  “La deriva neopunitivista de organismos y activistas como causa del desprestigio actual de los derechos humanos”, em Nueva Doc-
trina Penal; del Puerto, Buenos Aires, 2005/A, pp. 73-114. A expressão é similar à que já tinha usado outro professor argentino, Pablo Manili, 
“Sobre la inconstitucionalidad de la ley 25.779 (‘Nos guste o no nos guste’), em Anales de Legislación Argentina 2003 - D, 4911. Contudo, 
Manili, diferentemente de Pastor, acredita: “gostamos ou não das leis chamadas ‘ponto final’ e ‘obediência devida’, elas foram, em seu mo-
mento, perfeitamente constitucionais e gozaram de uma ampla legitimidade política” (id), enquanto que para Pastor, juristas sábios como 
David Baigún, Julio Maier e Marcelo Sancianetti tinham demonstrado que se podia argumentar para demonstrar a desconexão jurídica de 
tais normas (p.114, nota 79), mesmo que sem fixar sua própria posição.

36  Malarino, Ezequiel, Jurisprudencia latinoamericana sobre derecho penal internacional – un resumen, LateinamerikaAnalysen 18, 
3/2007, S. 191-214: ILAS.

37  Filippini, Leonardo G., Algunos problemas en la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en el fallo Simón de 
la Corte Suprema Argentina, em JUDICIALIZACÓN DE CRÍMENES DE SISTEMA – Estudios de caso y análisis comparado – Serie Justicia 
Transicional Centro Internacional para la justicia Transicional – Canadá, Michael Reed Hurtado (editor), pg. 467 /511. 241



nos próprios termos dos que formulam a objeção, pois os que criticam a influência indevida 

ou o erro da Justiça internacional a respeito do caso argentino não podem mais conduzir suas 

observações à conduta das próprias autoridades nacionais, que são, definitivamente, as que aos 

olhos de todos conduzem o processo por meio de decisões autônomas.

5. INCIDÊNCIA DA ATUAÇÃO 
DE ÓRGÃOS DE CONTROLE OU 
JUDICIAIS INTERNACIONAIS 
SOBRE A ATUAÇÃO DOS ATORES 
NACIONAIS

Conforme Margaret Keck e Katrhyn Sikkink observaram, o foro internacional interamericano tem 

funcionado como caixa de ressonância ou espaço de reclamação quando os canais nacionais 

de acesso aos representantes foram bloqueados38. O próprio processo internacional funcionou 

assim, como outro foro da política nacional, no qual os que não eram considerados sujeitos de 

direitos na sua própria comunidade puderam ser reconhecidos na sua dignidade pessoal. Essa 

base de mínima consideração, contudo, pode não ter impactos facilmente visíveis em muito 

tempo. O Informe CIDH 28/92, que considerou as leis e os indultos contrários à Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, por exemplo, não gerou efeitos visíveis por muito tempo. E 

até é duvidoso que o reatamento da persecução penal em 2003 tenha sido influenciado de um 

modo decisivo por tal informe. 

Na jurisprudência argentina, no entanto, é solidificado o argumento de acordo com o qual algumas 

soluções são devidas a fim de “evitar a responsabilidade internacional do Estado”, em particular 

depois da reforma constitucional de 1994. Trata-se de uma cláusula habitual na linguagem do 

Direito Internacional Público, que, todavia, tem sido percebida como uma argumentação de 

autoridade e não demasiado convincente no âmbito local. Por essa via foram incorporadas muitas 

regras do Direito Internacional de modo imediato e se nutriu a interpretação do Direito Nacional 

com a prática dos órgãos internacionais. 

O Tribunal Penal Internacional em particular tem tido uma influência moderada sobre o 

processo nacional. Existiu, e existe, um forte interesse acadêmico que se fez especialmente 

38  Margaret Kech e Kahryn Sikkink, Activistas sin Fronteras, Siglo XXI, México, 2000.242
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mais intenso durante a discussão acerca da implementação do Estatuto. Isso gerou a 

discussão em torno da tipificação de alguns crimes, e essas discussões têm decantado 

como contribuições interpretativas aos tipos penais do terrorismo de Estado que se aplicam 

nos processos penais de hoje, com profusos exemplos de citações do ECPI, ICTY e do ICTR 

em muitas resoluções.

Uma derivação peculiar, embora delimitada, da prática consolidada de apelar às citações dos 

tribunais penais internacionais tem sido a discussão sobre a possível expansão da persecução 

penal aos membros de organizações armadas que agiram sem apoio estatal. À raiz de algumas 

declarações públicas de Luis Moreno Ocampo39 e sobre a base da interpretação sustentada por 

alguns outros autores, uma opinião habitual, em oposição ao critério estabelecido pela Corte e 

pelo Procurador Geral da Nação, defende a ideia de que a Argentina tem a obrigação internacional 

de perseguir os fatos da guerrilha, seja como crimes de guerra, como crimes contra a humanidade, 

ou em função das normas internacionais sobre terrorismo40. A questão, não obstante, já tem sido 

saldada em várias sentenças e, hoje em dia, parece improvável que se modifique essa linha.

Por outro lado, não tem tido grandes problemas com relação ao modo de integrar as normas 

e as jurisprudências internacionais em matéria de Direito Penal Internacional, com exceção das 

questões referidas à imprescritibilidade da ação penal e à nulidade das normas de impunidade, que 

foram as mais debatidas, como já temos visto. A Lei 26.200 adotou nacionalmente os tipos penais 

do ECPI e a jurisprudência que se tem gerado a partir da reabertura dos casos e tem incorporando a 

jurisprudência da verdade e Justiça Penal dos tribunais internacionais. Para alguns críticos, há certa 

manipulação ou uso incorreto dos materiais. Por minha parte, tendo a pensar, ao contrário, que 

ainda com os seus problemas, se verifica uma interpretação homogênea das normas.

6. JURISDIÇÕES ESTRANGEIRAS E 
INTERNACIONAIS

À margem da conhecida relevância do sistema interamericano sobre o processo argentino, é 

interessante notar também que outros terceiros países têm tido, em geral e de modo consistente, 

uma linha similar em declarar a responsabilidade pelo terrorismo de Estado argentino, exercendo, 

desse modo, certa pressão fundamentalmente ética ou simbólica sobre a Argentina e permitindo 

dar continuidade no exterior à reclamação de Justiça fechada no país.

39  “Las FARC pueden ser investigadas por “crímenes de lesa humanidad”, Diário Perfil, Buenos Aires, 16 de março de 2008.

40  Emilio J. Cárdenas, Javier Vigo Leguizamón e Carlos A. Manfroni, El Terrorismo como Crimen de Lesa Humanidad, Edivern, Buenos 
Aires, 2009. 243



Entre os exemplos mais próximos se encontram os Estados Unidos, onde, a partir do caso Pena Irala v. 

Paraguai, alguns casos civis foram abertos envolvendo os responsáveis argentinos. Nos anos noventa, 

sendo solicitado a extradição, nos casos Josef Schwamberger e Priebk, deram a oportunidade para 

que, no primeiro caso, a Câmara Federal de La Plata e, no segundo, a Corte Suprema de Justiça da 

Nação avançassem conceitos favoráveis à cooperação penal internacional e à imprescritibilidade dos 

crimes contra a humanidade. Durante a vigência das leis de impunidade, além disso, foram muito 

importantes os casos na Espanha contra Adolfo Scilingo e Ricardo Miguel Cavallo, que por sua vez, 

se achava radicado no México. Ambos os casos colaboraram para manter a atenção sobre o tema 

e permitiu à comunidade de direitos humanos centrar-se em torno de petições concretas. A política 

argentina de então era reticente a favorecer essas extradições e, na entrada da década de 2000, 

houve pedidos ao governo do então presidente Fernando de la Rúa com a finalidade de cooperar com 

os processos em jurisdição estrangeira, no caso de que a vocação do governo argentino fora a de não 

revisar a impunidade. Havia processos judiciais contra militares argentinos na Espanha, Itália, Suécia, 

França e Alemanha. No primeiro caso, era solicitada a jurisdição universal e, nos demais, se exercia a 

jurisdição persecutória, já que algumas das vítimas eram cidadãos desses países41.

A reabertura dos julgamentos a partir de 2003, de fato, foi preparada por uma via dupla. Na 

jurisdição nacional, por meio da anulação das normas de impunidade, e na jurisdição estrangeira, 

por meio da derrogação de um decreto do ex-presidente de la Rúa que não autorizava a extradição 

nos casos citados. Casualmente, duas situações transnacionais serviram de ocasião para que 

a Corte argentina definisse o curso atual da persecução penal. Em Arancibia Clavel (2004), 

anteciparam muitos dos conceitos do que seria a sentença Simón (2005) ao resolver a situação 

de um membro da polícia secreta chilena e, em Larizlriondo (2005), a CSJN fixou sua posição 

sobre o alcance das figuras de terrorismo e crimes contra a humanidade ao sentenciar sobre o 

pedido de extradição de um integrante do ETA.

Também merece menção a cooperação penal internacional atual em matéria de extradição de 

imputados pela Justiça argentina. As extradições do ex-agente da Tripla A Rodolfo Almirón da 

Espanha42, a de Manuel Cordero do Uruguai43, entre outras, ou inclusive a cooperação individual 

de cidadãos de outros países, como na denúncia da participação do piloto argentino Julio Alberto 

Poch nos voos da morte44, logo respaldada pelas autoridades holandesas e espanholas, importam 

contribuições concretas ao processo nacional. Essa colaboração, certamente, não só facilita o 

41  Ver, por exemplo, a opinião sobre esse momento de Víctor Abramovich, “La decisión, en manos de la Justicia”, diario La Nación, 15 
de julio de 2003.

42  “Almirón, sin excusas”, Diario Página/12, Buenos Aires, 1 de abril de 2008 e “Rodolfo Almirón, jefe de los asesinos de la Triple A”, 
diario El País, España, 13 de junho de 2009. 

43  “Manuel Cordero fue extraditado a Argentina”, Diario El País, Uruguay, 23 de janeiro de 2010. Disponível em <http://diarioelpais.com.
uy/100123/ultmo-467167/ultimomomento/manuel-cordero-fue-extraditado-a-argentina>.

44  Assim se denominava a prática de extermínio utilizada pela ditadura militar argentina, consistindo em afogar os detidos desapare-
cidos os jogando indefesos às águas do Rio de la Plata.
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acionar concreto da justiça e o avanço dos processos judiciais, mas de algum modo age também 

como aval implícito ao curso do processo de justiça.

As tendências em nossa região, ao contrário, talvez não influenciem demasiadamente 

no processo da transição nem nos modos de intervenção judicial com relação ao Direito 

Internacional, embora também sejam observados. Existe um forte interesse acadêmico pelos 

desenvolvimentos na Colômbia, em particular com relação ao papel das cortes constitucionais 

na tutela de direitos e no funcionamento da Lei de Justiça e Paz. Também há interesse pelos 

desenvolvimentos no Uruguai. No caso do Chile, em especial, o caso Pinochet, durante a 

vigência das normas de impunidade, contribuiu para que a comunidade jurídica incorporasse a 

problemática e observasse com interesse os desenvolvimentos na Espanha, Reino Unido e no 

país vizinho. Em uma direção discutível, a Venezuela propõe os mesmos desafios para outros 

países da região em fase de integração interamericana em matéria de direitos humanos, por 

suas fortes críticas ao sistema interamericano. A experiência do Brasil, diferente dos países do 

cone sul, não parece impactar especialmente, embora alguns requisitos com relação ao Plano 

Condor parecem se alinhar com a tendência que hoje parece generalizada na região. Os casos 

centroamericanos, finalmente, são lidos fundamentalmente por meio dos desenvolvimentos 

da Comissão e Cortes interamericanas.

Em outra ordem de ideias, é difícil estimar se as atuações dos órgãos judiciais internacionais e 

dos seus membros condicionam as percepções que o país tem acerca da justiça de transição. 

Não há material empírico que permita encontrar uma resposta concluinte e só poderíamos 

apresentar algumas especulações. De modo proeminente, a visita da CIDH em 1979 marcou a 

fogo uma relação que ainda perdura e se trata, possivelmente, do organismo mais fortemente 

associado ao processo de transição, junto à Corte IDH.

7. O DESAFIO ARGUMENTAL

Um aspecto que o caso argentino ilumina é o do valor do esforço argumental dos tribunais sobre 

as percepções coletivas. A julgar por muitas das interpretações geradas ao tom e os conteúdos 

das sentenças dos últimos anos, uma explicitação judicial mais cuidadosa das razões das decisões 

permeáveis ao Direito Internacional poderia ter colaborado para uma percepção mais favorável 

sobre seu emprego. O centro do processo ao máximo tribunal tem relação com a percepção de 

que o recurso ao Direito Internacional se faz sem uma adequada meditação sobre o valor e sobre 

as possíveis consequências do seu emprego. Tem se dito que os tribunais se reservam, sob essa 

justificativa, uma margem de discrição inconveniente, e impróprio na função judicial, em particular 

a penal, e que ter evitado responsabilidades internacionais ulteriores não resulta um argumento 

suficientemente sólido para justificar o emprego nacional de padrões internacionais.
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Nesse sentido, se questiona que os tribunais argentinos aplicam regras do Direito 

Internacional Consuetudinário que não estão respaldadas por uma prática consistente da 

comunidade internacional; que se tem dado à jurisprudência interamericana um lugar de 

privilégio injustificado; que tem interpretado erroneamente sentenças e decisões de tribunais 

internacionais e que se aplicam às regras internacionais sem filtro constitucional algum, como 

regras de autoridade inexpugnáveis. Junto a muitos outros, discordo dessa caracterização 

radical do Estado e da qualidade da jurisprudência argentina. Há inconsistências, erros de 

citação e fragilidades em alguns argumentos que possivelmente poderiam se apoiar sobre 

melhores bases, mas não acho especialmente problemático ler toda esta jurisprudência de um 

modo compatível à história do conflito, e com valores constitucionais argentinos e os princípios 

de justiça dessa comunidade. O debate na comunidade legal, contudo, existe. E, ainda que em 

alguns casos possivelmente somente busque sustentar o processo de justiça, sem base em 

nenhuma preocupação genuína pelo Direito ou pela justiça, há os que acreditam que existe um 

autêntico desencontro, gerado pelos juízes ao adotar um curso de ação desafiante das formas 

do saber jurídico dominante.

Os atalhos argumentais dos tribunais, ou da economia dos argumentos que se tem apresentado 

publicamente em suporte de algumas decisões, não refletem todo o esforço que é necessário 

e têm gerado um custo importante sobre a capacidade persuasiva de suas sentenças. Uma 

decisão de autoridade forte, tal como a de ordenar a reabertura de uma série de processos 

penais ligados a um capítulo doloroso da história nacional, talvez exigisse um esforço 

argumental e expositivo maior, a fim de minimizar, pelo menos, a possibilidade da discussão 

sobre o curso da justiça, que se enche de dúvidas sobre o papel que os juízes poderiam estar 

desempenhando. 

Trata-se de um fator a ser considerado seriamente na construção de acordos comuns sobre a 

juridicidade das decisões coletivas. As práticas assentadas, as rotinas dos saberes dominantes 

ou a compreensão habitual de alguns problemas podem reagir com alguma desconfiança frente 

às decisões que propõem abertamente um enfoque diferente acerca do modo em que as 

instituições devem reagir frente às exigências da transição.

Comprovada a existência dos modos argumentais diversos, ficam algumas dúvidas então: Em 

que medida podemos falar de desacordos profundos, por exemplo, sobre as divergências entre a 

Constituição e o Direito Internacional e em que medida, ao contrário, se trata de um desacordo de 

outra ordem, chamado de epistêmico, melhor ligado ao atrito que provoca um modo argumental 

novo em uma comunidade habituada a um enfoque diverso? O caso argentino ilustra alguns dos 

problemas associados a ambos os tipos de desacordo.
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8. O DIREITO INTERNACIONAL 
EM CONTEXTO

De outra perspectiva, surge com alguma naturalidade a pergunta sobre a individualização correta 

do problema da adoção nacional dos princípios e das regras do Direito Internacional frente a uma 

mudança política e social profunda como a transição. Quanto tem de próprio, do par jurisdição 

internacional e transição, e quanto corresponde, na realidade, à tensão própria que implica a 

intervenção judicial sobre um problema social? A ideia que eu apresentaria aqui é que muitas das 

discussões que aparecem não têm a ver com Direito Internacional e com o funcionamento das 

suas instituições, mas com a apreensão jurídica de um assunto de alta sensibilidade cuja solução 

política muitos defendem.

Conceber um problema como um problema de direitos geralmente implica nos interesses em 

jogo, são tão críticos “que outros objetivos ou preferências devem se subordinar à satisfação 

e ao respeito daqueles [...]. Os direitos são interesses que merecem uma proteção especial e 

prioritária nas agendas e políticas públicas45”. As intervenções judiciais, evidentemente, exibem 

um forte conteúdo de juridicidade no modo de enfrentar certas questões e isso implica limitar 

alguns sentidos possíveis dos termos de uma discussão, os procedimentos disponíveis e os 

remédios à mão. Recortar a política, limitar a discrição e forçar a argumentação.

A opção pelo Direito Internacional tem habilitado que os juízes se envolvam por meio de algumas 

decisões em um processo social que, de outro modo, teria menos princípios ou regras de 

referência. Em geral, não esperamos que os juízes joguem com regras da pura política, mas 

o Direito Internacional, com seu conjunto de regras relativas a certos aspectos da transição, 

expandiu o âmbito do controle judicial. Os juízes, graças a isso, podem avançar sobre a arena 

política e social, não como atores políticos puros, mas, todavia, no marco das competências que 

lhes atribui um conjunto de normas legais.

Pelo menos na Argentina, precisamente, uma discussão tem relação com a existência, 

relaxamento e poderes que efetivamente essas regras podem oferecer. Há um autêntico 

problema com o Direito Internacional; de certa forma, efetivamente, os juízes têm encontrado 

regras para habilitar sua competência e princípios para resolver casos que classicamente não 

eram vistos como sujeitos a julgamento. Mas, essa peculiaridade que o Direito Internacional 

parece ter oferecido, digamos, uma ampliação das possibilidades judiciais poderia ser anedótica 

45  Marcelo Alegre, “Pobreza, Igualdad y Derechos Humanos”, Revista Jurídica da Universidade de Palermo, p. 176.
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se pensarmos na questão de modo geral e considerarmos, por contraste, em outras possíveis 

intervenções judiciais sobre conflitos transformadores da sociedade.

A interpretação judicial não literária de cláusulas constitucionais sobre igualdade, por exemplo, 

autorizou avanços judiciais em matéria racial e em pressupostos de discriminação. A defesa 

judicial mais comprometida dos direitos econômicos, sociais e culturais se apresenta junto a uma 

construção forte da sua exigibilidade. A ideia do poder judicial como árbitro dos processos políticos 

alenta a possibilidade de uma maior presença judicial em áreas vinculadas tradicionalmente à 

estrita esfera política. Tem muitos exemplos e todas essas interpretações, da mesma forma que 

os reclamos pela implementação de medidas de transição patrocinadas pelo Direito Internacional, 

estão acompanhadas por diversas opiniões e movimentos de apoio e pressão. Se pensarmos nas 

diversas intervenções judiciais associadas às mudanças dos paradigmas valorizados, ou às fortes 

modificações dos existentes, encontramos, também, variações sobre o entendimento do papel 

judicial, seja propiciando uma atitude mais ativa ou mais restritiva, no procedimental, ou provindo de 

suporte conceitual de novas formas de entender a abrangência de certos direitos, como a igualdade.

A hipótese que quero deixar como sugestão então, e acredito que mereceria uma maior discussão 

pelo menos em comunidades jurídicas como a da Argentina, é que grande parte da atenção posta em 

relação ao Direito Internacional com o processo nacional reflete, na verdade e fundamentalmente, 

modos rivais de compreender a questão substantiva em jogo. A visão eminentemente prospectiva 

e sumamente respeitosa das disposições institucionais conquistadas no passado ficou associada 

às teses nacionalistas, enquanto que o enfoque revisionista e cético sobre o valor da consolidação 

de soluções injustas avançou sobre a base do Direito Internacional dos Direitos Humanos. O que 

sempre esteve em jogo, talvez o único que está em jogo, é a tensão entre esses dois modos de 

se colocar frente à solução pela impunidade dos anos oitenta e noventa.

O Direito Internacional, cuja evolução como marco de referência de valores e princípios foi mais 

ou menos contemporânea ao desenvolvimento da transição argentina, sempre esteve associado à 

reclamação do movimento dos direitos humanos, começando pela enorme referência que significou 

o informe da CIDH de 1980. O Direito Internacional em si, por sua vez, se nutriu da experiência 

deste movimento. Os promotores de uma saída diversa à Justiça, em geral, sempre ofereceram 

interpretações limitadas sobre as possibilidades de intervenção judicial. Nos anos oitenta, alegando 

a impossibilidade de que a Justiça civil conhecesse fatos que correspondiam à jurisdição militar, ou 

que revisasse a autoanistia militar, pois estava amparada pelo princípio da lei penal mais benigna. 

Mais recentemente, em oposição a quase qualquer revisão das leis Ponto Final e de Obediência 

Devida e da aplicação de regras do Direito Internacional dos Direitos Humanos. O que fica sugerido, 

então, é que o atrativo do Direito Internacional não tem sido tanto seu conteúdo transfronteiriço, 

mas sua aptidão para autorizar intervenções judiciais sobre a transição.248
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O caso argentino sugere, além disso, que o curso da transição não foi definido desde fora, sobre 

a base de regras internacionais alheias à comunidade, mas que esse corpo do Direito foi se 

desenvolvendo ao passo do processo da transição e refletiu, em um momento específico, as 

aspirações de justiça dos que puderam liderar a mudança. As pressões desde fora estiveram 

quase sempre ligadas ao esforço de algum membro da comunidade nacional. E, assim como nos 

primeiros anos da democracia, a aspiração por justiça dos crimes se manifestou em construções 

jurídicas como a supremacia da jurisdição civil sobre a militar, ou a tese da autoria mediata pela 

condução de um aparato repressivo, ela apareceu mais tarde como justificativa de um monismo 

legal intenso. Uma tarefa pendente, de tal forma, é esclarecer quando efetivamente podemos 

falar de um problema fundamental na aplicação do Direito Internacional frente à Constituição 

e quando, alterada, embarcamos nessa discussão só porque um assunto mais profundo se 

manifesta em sua própria pele.

OBSERVAÇÕES FINAIS

É possível postular, definitivamente, que o uso do Direito Internacional no caso argentino reflete 

uma visão do Direito que reconhece a existência de princípios não necessariamente positivos, 

mas cuja existência apelamos na resolução de casos difíceis46. E, possivelmente, os que 

entendemos que a lei não pode ser mais que uma província do discurso moral tendem a olhar 

com menos rigor o uso transfronteiriço de normas e a aceitá-las como manifestações de regras 

e princípios universalmente plausíveis.

O Direito Internacional na transição argentina parece ter permitido expressar de um modo 

acessível elementos de justiça ausentes ou negados pela lei escrita, mas vivos na comunidade. 

De tal forma, pode ter sido o catalisador de um discurso moral e expressar sob um formato 

habitual de normas e sentenças, um forte julgamento moral de denúncia da impunidade. Isso, não 

obstante, não tem implicado negar toda virtualidade ao Direito Positivo frente às razões morais. 

As decisões da transição argentina não são puros princípios morais, mas regras reconhecíveis, 

sentenças e textos consagrados como tratados e declarações que têm irrigado a base de normas 

nacionais para impregná-las com uma ideia de justiça de outro modo ausente.

46  Ver, por exemplo, María Lourdes Santos Pérez, “Una filosofía para erizos: Una aproximación al pensamiento de Ronald Dworkin”, 
Doxa, núm. 26 (2003), p.347 y ss. 249


