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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo discutir o processo de secessão estatal
sob  a  ótica  dos  princípios  da  Autodeterminação  dos  Povos  e  da  Integridade
Territorial dos Estados aplicados a um caso concreto: a separação da Crimeia da
Ucrânia em 2014.  Para tanto,  em um primeiro momento,  o  trabalho dedica-se a
analisar os aspectos históricos e conceituais da Sucessão de Estado, como também
a classificações dos fenômenos sucessórios. Após isso, é realizado um estudo sobre
a evolução  conceitual  dos princípios  da Integridade Territorial  dos  Estados  e  da
Autodeterminação dos Povos.  Essa fase do trabalho,  busca explicar,  através de
pareceres  da  Assembleia  Geral  da  ONU  e  do  parecer  prolatado  pela  Corte
Internacional de Justiça sobre a declaração unilateral de independência do Kôssovo,
como a Autodeterminação dos Povos se tornou instrumento jurídico para promoção
da  secessão  estatal.  Por  fim,  é  realizado  um  estudo  de  caso,  aplicando  os
conhecimentos obtidos nas duas fases anteriores do trabalho, mais precisamente,
analisar  se houve legalidade no processo de secessão da Crimeia,  ocorrido  em
março de 2014 em relação à Ucrânia e, se a intervenção da Rússia, nesse processo,
encontra respaldo jurídico nas normas de Direito Internacional. 

Palavras-chaves: Sucessão de Estados. Secessão. Autodeterminação dos Povos.
Integridade Territorial dos Estados. Kôssovo. Crimeia.
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INTRODUÇÃO

O Direito Internacional Público é um sistema rigorosamente independente de

todo  e  qualquer  direito  interno  de  um  país,  possuindo,  portanto,  sua  própria

autonomia1. No entanto, assuntos envolvendo Direito Internacional Público podem vir

a afetar a ordem interna de um Estado, mexendo com pilares basilares deste como o

governo, o território e a população2. Dentre esses assuntos, encontra-se a Sucessão

de Estado, um dos temas mais complexos do Direito Internacional3,  em razão da

diversidade4 dos  processos  sucessórios  –  cada  caso  possui  características

particulares. Todavia, o assunto, por muito tempo, foi pouco abordado, passando,

somente, a ganhar mais espaço na Doutrina, no final do século XIX, início do século

XX, quando surgiram assim, diversos trabalhos, os quais buscavam compreender as

complexidades do processo e as principais consequências surgidas na formação de

novos Estados5.

Assim, o tema começa a ganhar mais espaço na seara jurídica internacional

e,  por  conta  disso,  passa  a  ser  discutido  com  mais  frequência  nas  Cortes

Internacionais  e  nas  Organizações  Internacionais  enriquecendo,  portanto,  a

jurisprudência sobre o assunto. Tal fato, alerta a comunidade internacional para a

necessidade  da  positivação  desse  assunto,  de  modo  a  tentar  criar  mecanismos

legais os quais ajudem os Estados em relação às consequências desse processo.

1 REZEK, Francisco. Direito Internacional Público: curso complementar. São Paulo: Saraiva, 2014,
15ª ed., p. 26

2 Idem Ibidem. p. 199

3 MOYANO,  Luis  García-Corrochano.  Sucession  de  Estado  en  Materia  de  Tratados.  Revista
Agenda  Internacional,  vol  3,  Nº  7,  p.  121-132,  1997.  Disponível  em:  <
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/agendainternacional/article/viewFile/7174/7374>  Acesso  em:
10/10/2015. p. 121,

4 ACCIOLY,  Hildebrando;  CASTELLA,  Paulo  Borba;  SILVA,  G.  E.  Do  Nascimento  e.  Manual  de
Direito Internacional Público. São Paulo: Saraiva, 2012, 20º ed., p. 308

5 CASTELLA, Paulo Borba.  Sucessão de Estado no Direito Internacional Pós-Moderno. Revista
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 102, p. 1155-1170, jan./dez. 2007, p.
1165

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/agendainternacional/article/viewFile/7174/7374
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Isso fica bastante evidente a partir do processo de descolonização afro-asiático, que

culminará na criação de diversos novos Estados.

Dessa maneira, é importante analisar a Sucessão de Estados, sua evolução

histórica, sua importância nos dias atuais e suas classificações, dando uma especial

atenção  a  dois  tipos  de  sucesão  de  Estados:  secessão  e  a  anexação.  Tais

processos,  por  estarem  diretamente  ligados  a  questões  políticas,  étnicas,  e

identitárias,  acabam remetendo  a  dois  importantes  princípios  já  consagrados  no

Direito  Internacional  e  na  Carta  da  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU):  a

Integridade  Territorial  dos  Estados  e  a  Autodeterminação  dos  Povos6.  Princípios

esses  que  precisam  ser  ponderados  quando  postos  em  prática,  como  ocorreu

recentemente, em parecer prolatado pela Corte Internacional de Justiça (CIJ), em

2010, sobre a independência do Kôssovo, que ocorreu em 2008.

Por fim, será realizado um estudo de caso o qual tratará sobre a questão da

Crimeia iniciada em 2014 e que, até então, vem gerando controvérsias acerca da

legitimidade da sua secessão do Estado ucraniano e posterior anexação ao Estado

russo. Dessa forma, analisaremos à luz dos estudos realizados sobre o processo de

sucessão  de  Estado,  como  também,  tomando  por  bases  os  princípios  da

Autodeterminação dos Povos e da Integridade Territorial dos Estados e o parecer

dado  pelo  CIJ   sobre  a  independência  do  Kôssovo,  se,  de  fato,  pode  vir  ser

considerada  legítima  a  separação  da  Crimeia  em  relação  à  Ucrânia  e  a  sua

reintegração  ao  território  russo.  Além  disso,  discutiremos  acerca  das  possíveis

consequências jurídicas a cada uma das partes envolvidas. 

6 RAMINA, Larissa Liz Odreski. O princípio da autodeterminação dos povos e seus paradoxos: a
aplicação na guerra do Cáucaso em 2008. Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional
do CONPEDI realizado em Fortaleza – CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010, p. 3692-3706,
p. 3692.



8

1. O PROCESSO DE SUCESSÃO DE ESTADO À LUZ DO DIREITO 

INTERNACIONAL

1.1 Aspectos Históricos e Conceituais sobre a Sucessão

O  instituto  da  Sucessão  é  uma  das  matérias  mais  discutidas  no  Direito

Internacional7.  Sua  nomenclatura  foi  retirada  do  direito  civil,  ramo  no  qual

encontramos  uma  série  de  dispositivos  que  tratam  acerca  da  transferência  de

direitos  e  obrigações  após  o  falecimento  de  um  indivíduo  ou  o  fim  de  sua

personalidade.8 Esse termo foi trazido para o Direito Internacional, no entanto, para

ser usado somente em seu significado convencional, tendo em vista não existir uma

série de regras e princípios capazes de regular a transferência de soberania sobre

um território de um Estado para outro9. 

Por conta disso, quando trazida ao caso em concreto, a matéria da Sucessão

de Estado não depende somente da aplicação de normas do direito para resolver os

problemas dela decorrentes e as mudanças causadas na sociedade internacional,

mas também de uma série de ponderações e considerações acerca da dimensão

política  provocada  por  esse  evento.10 Dessa  maneira,  torna-se  o  estudo  da

7 ODRIOZOLA MARISCAL,  Carlos Enrique.  Tratados y Sucesión de Estados.  Ars Iuris.  Nº 22,
Session  de  Estudos  Jurídicos,  ano  1999.  Disponível  em:  <
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/arsiu/cont/22/eju/eju8.pdf>, Acesso em: 31/10/2015 p.
184

8VLĂDOIU.,  Nasty  Marian.  State  Sucession  to  Intergovernmental  Organizations  under  the
International Public of Law. Law Review, vol. 1, issue 1, January-june, p. 13-21, p. 14 

9 Idem Ibidem. P 14.

10 MAFTEI, Jana. Sucession of States in Respect of Treaties. The 9th Edition of the International
Conference Euopean Integration Realities and Perspectives, p. 355-363, 2014, p. 356. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/arsiu/cont/22/eju/eju8.pdf
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Sucessão de  Estado,  muitas  vezes,  um fenômeno individualizado,  o  qual  busca

compreender  os  cernes  específicos  de  determinado  evento  que  culminou  no

processo de integração ou separação.

A problemática  trazida  pelo  processo  de  Sucessão  não  é  nova,  havendo

registros acerca do seus estudos em 1625 com Grócio, que buscava construir regras

tomando por base o estudo do direito romano11. No entanto, são nos séculos XIX e

XX  que  o  estudo  dessa  matéria  ganha  mais  força,  devido  principalmente  ao

processo de descolonização12.

O processo de unificação da Itália e da Alemanha também foi fator histórico

importante para a fomentação do estudo das Sucessões, de maneira que autores

italianos  e  alemães  passam  a  debater  o  tema  buscando  compreender  as

delimitações  acerca  da  Sucessão  de  Estado,  como  também  as  questões  de

identidade  e  continuidade.13 No  entanto,  devido  à  intensificação  do  processo  de

descolonização da Ásia  e da  África,  aprofunda-se ainda mais  o  debate  sobre  o

instituto  da  Sucessão,  em  decorrência  do  surgimento  de  uma  série  de  novos

Estados os quais vieram a ser acolhidos pelo Direito Internacional.14 

Esse fenômeno acarretou uma discussão mais profunda na doutrina acerca

das consequências dessa matéria e, por conta disso, o conceito da tábula rasa15,

também conhecido como o clean state16, que surgiu no século XIX, ganhou grande

destaque  no  período  pós  segunda  guerra.17 Tal  teoria  entende  que  “o  Estado

sucessor não é obrigado a aceitar os tratados que estivessem em plena vigência no

11 ACCIOLY, opt. Cit., p. 297

12 ORIOZOLA MARISCAL, opt. Cit., p. 111

13 CASTELLA. Op. Cit., p. 1165

14 Idem Ibidem, p. 1165

15 ORIOZOLA MARISCAL. Op. Cit, p. 112

16 ACCIOLY, Opt. Cit, p. 295.

17 ODRIOZOLA MARISCAL. Op. Cit., p. 112
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território  do  Estado  sucedido”18.  Na  contramão,  surge  a  pretensão  da  Sucessão

universal,  pela  qual  o  Estado  deveria  dar  continuidade  a  todos  os  vínculos

obrigacionais que a metrópole possuía19. Ambas as teorias, no entanto, eram vistas

como bastante extremistas, não preponderando na prática nenhuma delas.20 

Sobre esse assunto,  escreve Carlos Enrique Odriozola Mariscal:

A  Sucessão  de  Estados  não  afeta  as  obrigações  e  direitos  que
correspondem  aos  Estados  em  virtude  dos  princípios  fundamentais  do
direito internacional senão como consequência do simples fato de ser um
Estado  soberano.  Estabeleceu-se  que  a  teoria  da  tábua  rasa  não  tem
fundamento, visto que a transmissão de direitos e obrigações de um Estado
a outro não tem como consequência a identidade dos mesmos, senão que o
direito internacional geral impõe ao sucessor direitos e obrigações com o
mesmo conteúdo que o predecessor tinha.
Nesta ordem de ideias, o conceito de Sucessão de Estados, não deve ser
entendido como uma presunção de que existe uma transmissão universal
de direitos e obrigações.21

Nesse diapasão, o instituto da Sucessão carecia de normas positivadas por

meio de um tratado que versasse sobre o assunto, de maneira a qual não havia uma

uniformização  em  sua  aplicação.  Cada  caso  era  tratado  de  maneira  singular  e

resolvido  de  modo  particularizado.  No  entanto,  era  possível  perceber  aspectos

gerais presentes nos mais diversos processos sucessórios à época.

18 DREBES, Josué Scheer. O Estado no Direito Internacional  Público:  formação e extinção.
Conteúdo Jurídico, BrasÍlia-DF: 01 set. 2012. Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?
artigos&ver=2.38578&seo=1>. Acesso em: 31/10/2015.

19 CASTELLA. Op. Cit., p. 1157

20 Idem Ibidem, p. 1157/1158

21 ODRIOZOLA MARISCAL, opt. Cit., p. 113/114. Tradução do original: “[...] la sucessión de Estados
no afecta las obligaciones y derechos que corresponden a los Estados en virtud de los principios
fundamentales del derecho internacional sino como consecuencia del simple hecho de ser un Estado
soberano. Se ha estabelecido que la teoria de la  tabula rasa no tiene fundamento, puesto que la
transmissión  de  derechos  y  obligaciones  de  un  Estado  a  otro  no  tiene  como  consecuencia  la
indentidad de los mismos, sino que el derecho internacional general impone al sucesor derechos y
obligaciones con el  mismo contenido de los que el  predecesor tenia.  En este orden de ideas,  el
concepto  sucesión  de  Estados,  no  debe  entenderse  como  una  presución  de  que  existe  una
transmisión universal de derechos y obligaciones”.
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1.2 Tratados que versam sobre Sucessão de Estados e sua importância

na seara internacional

Tratados representam um instrumento legal de particular importância dentro

do  Direito  Internacional,  que  possuem  função  normativa  e  contribuem  para  o

desenvolvimento  da  cooperação  interestadual,  em  todas  as  áreas  da  seara

internacional.22 Dessa maneira, tratados visam estabilizar normas e regras, criando

uma segurança jurídica necessária.

Embora já fosse tema bastante discutido no final do século XIX, início do XX,

a  Sucessão  de  Estados,  por  muito  tempo,  não  possuiu  dispositivos  legais  que

tratassem do assunto,  ficando a  cargo do costume e dos pareceres  das Cortes

Internacionais  o  tratamento  sobre  o  assunto.  Por  se  tratar  de  tema  complexo,

buscou codificar todas as situações possíveis e, por conta disso, foram negociados

dois tratados com o intuito de regular as tendências gerais a fim de procurar resolver

as mais diversas possibilidades de casos relativos à Sucessão.23

A matéria da Sucessão foi um dos temas de estudo prioritário da Comissão de

Direito Internacional (CDI) das Nações Unidas durante o século XX.24 Dos trabalhos

da Conferência resultou a Convenção de Viena sobre Sucessão de Estados em

Matéria de Tratados, que foi assinada em 1978.25 Essa convenção veio a regular a

prática  dos Estados e estabeleceu opiniões doutrinárias  acerca da Sucessão de

Estados  e  dos  tratados  identificando  duas  situações  principais:  a  Sucessão  dos

Estados  independentes  recém-emergidos  do  processo  de  descolonização  e  a

Sucessão no caso da unificação ou separação de Estados.26 

22 MOYANO. Op. Cit., p. 125

23 VLADOIU. Op. Cit., p. 15

24 MOYANO. Op. Cit., p. 125

25 MAFTEI, Op. Cit., p. 358

26 Idem Ibidem, p. 358
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Ademais,  ela  consagrou  o  princípio  da  tábula  rasa,  dando  ao  Estado  a

liberdade em relação aos tratados celebrados com a antiga metrópole sem contar

com  o  consentimento  do  Estado  recém-formado.27 Em  1983,  foi  assinada  a

Convenção das Nações Unidas sobre a Sucessão de bens, arquivos e dívidas de

Estado, que, contudo, ainda não estar em vigor.28 

Ambas  as  convenções  não  trouxeram  avanços  de  grande  relevância  na

prática.29 Na verdade, elas promoveram a compilação e a codificação de normas

advindas por meio da doutrina e do costume internacional. Dessa forma, percebe-se,

que  as  convenções  buscaram  garantir  a  estabilização  de  normas  do  Direito

Internacional em matéria de Sucessão do que propriamente criá-las. Sobre isso:

...a  codificação  da  Sucessão  de  Estados  não  teve  impacto  equivalente,
enquanto  codificação:  teve  impacto,  simplesmente,  enquanto  reflexo  do
costume, e este é o tratamento que lhe confere a CIJ, no caso de 1997,
quando na discussão a respeito do Projeto Gabcikovo-Nagymaros, entre a
Eslováquia e a Hungria. ao responder à invocação da Eslováquia, quanto a
serem  normas  de  Direito  internacional  cogente  os  arts.  12  e  34  da
convenção de Viena sobre Sucessão de Estados em matéria de tratados, de
1978, não se manifesta a corte a respeito do art. 34, mas declara ser o art.
12  parte  do  Direito  Internacional  geral,  e,  portanto,  seria  vinculante,  e
deveria ser aplicado o seu conteúdo. Justamente colocou-se o foco do caso
na  questão  de  Sucessão  de  Estados,  entre  o  final  da  antiga
Tchecoslováquia, e a condição da Eslováquia, como Estado sucessor, ao
mesmo tempo em que a discussão se punha com relação às consequências
ambientais da implementação do projeto, e a determinação da extensão das
obrigações, entre a Hungria e a Eslováquia, tal como as decide a corte, em
1997.”30

1.3  Consequências  da  Sucessão  de  Estados:  os  cinco  princípios  de

Vlădoiu.

O processo  de  Sucessão  de  Estado  trabalha  não  somente  a  questão  da

transferência real de direitos e deveres de um Estado para outro, como também a

continuação dessas obrigações sob a responsabilidade de um novo Estado.31 No

27 MOYANO. Op. Cit., p. 127

28 CASTELLA. Op. Cit., p. 1161

29 Idem Ibidem, p. 1162

30 Idem Ibidem, p. 1163

31 VLADOUIU. Op. Cit. p. 16
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entanto, em relação à participação de organizações internacionais, o Estado novo

sujeita, em regra, as regras de admissão de novos membros.32 

Percebe-se  assim  que  o  processo  de  Sucessão  gera  uma  série  de

consequências  em  relação  ao  Estado  precedente  e  ao  Estado  sucessor.  Neste

diapasão, Nasty Marian  Vlădoiu, em seu artigo  State Sucession to Intergovernmental

Organizations under the International Public of Law elenca cinco princípios33, os quais,

devem  ser  compreendidos,  na  verdade,  como  consequências  do  processo  de

Sucessão de Estado no Direito Internacional, tendo em vista tratarem muito mais de

efeitos, do que propriamente de verdades pertencentes ao plano do dever-ser34. São

estes:

1)  Substituição  na  ordem  jurídica  internacional:  esse  princípio  diz  que,

independente das mudanças territoriais que houver, dentro desse território, a ordem

jurídica do Estado antecessor será alterada pela ordem jurídica do Estado sucessor.

2) Soberania: não há extensão de soberania do Estrado antecessor ao seu

sucessor. Cada Estado possui a sua própria soberania.

3) As decisões não são obrigatórias: as decisões do Estado sucessor jamais

estão  vinculadas  as  decisões  tomadas  pelo  Estado  antecessor  nas  relações

jurídicas internacionais das quais fazem parte.

4) A não obrigatoriedade da substituição na ordem jurídica internacional do

Estado antecessor pelo sucessor:  o Estado sucessor não é obrigado a substituir

completamente a ordem jurídica internacional estabelecida pelo Estado antecessor,

32 Idem Ibidem, p. 16. Deve-se, no entanto, compreender que essa ideia apresentada não é absoluta,
de modo que nem sempre os Estados recém-formados precisarão se sujeitar as regras de admissão
em comunidades internacionais. Um exemplo disso é a Rússia, que foi tratada como sucessora da
ex-URSS,  não  precisando  passar  pelos  trâmites  de  admissibilidade  da  ONU.  ALMEIDA,  Paulo
Roberto de. A questão da representação política dos Estados Membros da ONU, Comentários à
Carta das Nações Unidas, Org: Leonardo Nemer Caldeira Brant, Belo Horizonte: Cedin, 2008, 1340p;
ISBN: 978-85-99499-02-3; p. 323-346, p. 324.

33 Idem Ibidem, p. 16

34 BONAVIDES, Paulo. Op. Cit. Curso de Direito Constitucional. 12º ed. São Paulo: Malheiros,
2002, p. 228-229
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ele pode possuir interesse em manter certos elementos, como alguns compromissos

internacionais. Contudo não se encontra obrigado a isso. 

5)  A continuidade  de  tratados:  em regra  geral,  opera  a  continuidade  dos

tratados  quando  ocorre  o  processo  de  fusão  territorial.  No  entanto,  tratando  de

transferência,  os  tratados  celebrados  pelo  Estado  cedente  cessam  seus  efeitos

sobre  o  território  cedido,  e  somente quando celebrados sobre o território  cedido

permanecem válidos.  Como regra disso,  desaparecem os tratados políticos e os

tratados técnicos são mantidos.

1.4 Modalidades do Fenômeno Sucessório

Por  se  tratar  de  um  fenômeno  complexo,  não  há  como  existir  uma

classificação definitiva ao processo de Sucessão35. Por conta disso, o surgimento de

um Estado,  como também sua ampliação ou redução pode se  dar  por  diversas

formas. Dessa maneira, a doutrina busca realizar classificações das modalidades.

Tais classificações buscam não só facilitar a compreensão das diferentes formas de

surgimento ou extinção de um Estado, como também analisar as particularidades

desse  processo.  São  as  classificações:  absorção,  fusão,  transferência  territorial,

desmembramento e secessão.

1.4.1 Absorção ou  Anexação

Ocorre quando um Estado passa fazer parte de outro Estado já existente,

deixando aquele de existir36. Essa modalidade foi o que ocorreu, por exemplo, com a

Áustria,  quando  anexada  pela  Alemanha  em  1938,  e  com  a  Letônia  Estônia  e

Lituânia, pela URSS em 194037. Alguns autores acabam por considerá-la como um

sinônimo de fusão, assunto que trataremos no tópico abaixo.

35 MOYANO, p. 123

36 Idem Ibidem, p. 124

37 REZEK, Op. Cit. P. 342
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1.4.2 Fusão ou Integração

Trata-se  a  fusão  do  fenômeno  em que  “dois  ou  mais  Estados  passam a

constituir um único”38. Nesse diapasão, Rezek diz que a Sucessão por fusão pode

ser um processo pelo qual as soberanias preexistentes unam-se de forma horizontal

e igualitária, como ocorreu na Unificação da Itália (1860-1870) ou, mesmo havendo

nova nomenclatura, as bases de união não são igualitárias, pois um dos Estados

anteriores prevalece sobre os demais,  como ocorreu na Unificação da Alemanha

(1871) em que a Prússia foi hegemônica entre os demais Estados39. 

Tal entendimento ocorre pelo fato de o autor compreender fusão e absorção

como um mesmo fenômeno, não havendo distinção. Para outros autores, todavia,

trataria a Unificação da Alemanha de uma absorção40, e não de uma fusão, pois a

Prússia se sobressaiu, realizando a unificação em torno de seu próprio território. De

fato, algumas classificações, acabam por compreender anexação como uma espécie

de fusão, no entanto cabe aqui fazer algumas ponderações. 

Embora  nos  dois  processos  dois  Estados  passam  a  ser  somente  um,  a

absorção não cria Estado novo. Na verdade, um Estado absorve o outro ao seu

território de modo que o Estado absorvido é extinto e o Estado absorvedor continua

existindo,  não  criando,  portanto,  um novo.  Já  na  fusão,  dois  Estados  se  unem,

criando  um  novo,  de  modo  que  os  Estados  predecessores  perdem  sua

personalidade,  enquanto  sujeitos  do  Direito  Internacional  Público,  deixando,

portanto, de existirem. No caso da Unificação Alemã, embora houvesse hegemonia

prussiana,  todos  os  Estados  os  quais  participaram deixaram de  existir,  criando,

assim  um novo  sujeito  do  Direito  Internacional  Público,  a  Alemanha,  ocorrendo,

assim, um processo de fusão.

38 Idem Ibidem p. 342

39 Idem Ibidem, p. 342

40 MOYANO.. Op. Cit. P. 124
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1.4.3 Transferência Territorial

Essa é a única situação a qual não há extinção ou surgimento de Estado.41

Segundo  Rezek:  “Os  Estados  preexistentes  subsistem  com  suas  identidades.

Apenas uma área territorial integrante de um deles transfere-se para outro. Muda,

pois,  tão  só  a  soberania  incidente  sobre  essa parcela  do  território.”42 Foi  o  que

ocorreu com a Alsácia-Lorena, que passou da França para Alemanha, em 1871; do

Acre, em 1903, que foi vendido pela Bolívia ao Brasil43 e da Crimeia, que pertencia a

URSS e foi dada de presente a Ucrânia por questões políticas44.

Dessa maneira, a transferência territorial não afeta a personalidade jurídica de

nenhum  dos  Estados  envolvidos,  caso  contrário,  trataríamos  do  fenômeno  da

anexação. Dessa forma, há somente transferência de soberania de parte territorial

de um dos Estados, que passará para o outro.

1.4.4 Dissolução ou Desmembramento

Nesse  fenômeno,  um  Estado  divide-se  em  vários  sujeitos  diferentes45,

surgindo assim dois ou mais Estados. Esse foi o processo que ocorreu com a Grã-

Colômbia,  em  1830,  dividindo-se  em  Colômbia,  Venezuela  e  Equador;  com  a

Tchecoslováquia, em 1992, dando origem a República Tcheca e a Eslováquia e com

a ex-URSS, em 199146. Algumas classificações, como a de Moyano47, consideram a

41 REZEK, Op. Cit., p. 343

42 Idem Ibidem, p. 343

43 Idem Ibidem, p. 343

44 FRANÇA, Alana Benini Luiz de. Relações Ucrânia e Rússia pós URSS: Identidade e Energia.
Florianópolis:  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  2014.  Disponível  em:  <
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/128064/Monografia%20da%20Alana.pdf?
sequence=1&isAllowed=y> Acesso em: 12/11/2015. P. 33

45 MOYANO, Luis García-Corrochano. Op. Cit. p. 124

46 ACCIOLY. Op. Cit, p. 296

47 MOYANO. Op. Cit., p. 124

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/128064/Monografia%20da%20Alana.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/128064/Monografia%20da%20Alana.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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transferência  territorial,  uma  espécie  desmembramento.  No  entanto,  como  bem

afirmou Rezek na sua classificação, a transferência territorial não cria Estado novo,

diferentemente do desmembramento, em que há criação de dois ou mais Estados

novos48. 

1.4.5 Secessão

Secessão é o fenômeno pelo qual ocorre “o surgimento de um novo Estado

através  da  separação  de  um  Estado  predecessor  sem  que  este  deixe

necessariamente  de  existir”49,  ou  seja,  há  a  separação  de  um  território  de  um

Estado, o qual não deixa de existir50. 

Forma-se, portanto, o Estado remanescente, que é suscetível em continuar

sua existência como sujeito de Direito Internacional,  enquanto a região separada

torna-se  um  recém  nascido  sujeito  internacional51.  Dessa  forma,  surge,  de  um

Estado predescessor, um novo Estado independente. Sobre esse fenômeno, pontua

Hildebrando Accioly:

A secessão pode ser o resultado de conflito armado, mas a violência não é
elemento intrínseco desta. O ponto central de interesse é a criação de novo
Estado. Isso se dá devido ao estranhamento e distanciamento de parte da
população e do território de Estado anterior,  cuja existência e identidade
podem ou não ser afetadas, como tais, em decorrência do surgimento de
novo sujeito  de direito  internacional.  A prática das duas últimas décadas
mostra praticamente todas as variações possíveis sobre este tema.52

48 REZEK, Op. Cit., p. 342

49 TOSATI,  Marcelo  Augusto. O  princípio  da  autodeterminação  dos  povos  em  relação  à
integridade territorial  dos estados:  secessões. Faculdade  de  Direito  de  Passo  Fundo,  Passo
Fundo, 2012. p. 20

50 Idem Ibidem, p. 124

51 DAMN, Mathias; MARTINI, Mario.  Sucession of States in the EU.  Ancilla Iuris (anci.ch), 2014:
159,  p.  159/181,  p.  164.  Vale  ressaltar  que  a  reconquista  da  condição  de  sujeito   do  Direito
Internacional também pode se dar por meio de secessão. Foi, por exemplo, o que ocorreu com as
repúblicas bálticas, que foram anexadas pela URSS em 1945 e posteriormente reconquistaram sua
condição de Estados independentes em 1991.

52 ACCIOLY. Op. Cit., p. 308.
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Há quem entenda que secessão e desmembramento são sinônimos, como

Rezek53 e Odriozola Mariscal54. Todavia, percebe-se que, no processo de secessão,

há  uma  desintegração  de  parte  de  um Estado,  que  se  mantém existindo,  para

criação de um novo Estado, enquanto no desmembramento, o Estado predecessor é

extinto, passando os Estados sucessores a seres novos sujeitos. Alguns exemplos

de secessão são Bangladesh, do Paquistão (1972)55; Cingapura, da Malásia (1963)56

e, mais recente, Kôssovo da Sérvia (2008)57.

53 MOYANO. Op. Cit., p. 124

54 ODRIOZOLA MARISCAL, Op. Cit., p. 116

55 DAMN; MARTINI. Op Cit., p. 164

56 Idem, Ibidem., p. 164

57 ACCIOLY. Op Cit., p. 316
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2. O  PRINCÍPIO  DA INTERGRIDADE  TERRITORIAL  E  O  PRINCÍPIO  DA

AUTODETEMINAÇÃO DOS POVOS

2.1 A Integridade Territorial dos Estados

O território é elemento essencial  para a existência do Estado58.  Sobre ele,

este exerce sua jurisdição59 e sua soberania. Ele é condição preponderante para a

existência  e  para  o  exercício  de  princípios  do  Direito  Internacional,  como  a

soberania, Autodeterminação dos Povos, integridade Territorial, Igualdade entre os

Estado. Assim, não havendo a base geográfica definida, não há manifestação das

condições necessárias para isso:

O território é um dos elementos constitutivos do Estado, de forma que a
importância atribuída a ele pelo direito internacional pressupõe uma forte
interdependência entre o território e seus outros elementos,  população e
governo. Não há território estatal sem população, e a posse de um território
impõe-se como condição prévia à existência de um governo.60

O respeito ao território dos Estados e, consequentemente, a sua integridade é

princípio consagrado na Carta da ONU, no art. 2, item 4, que diz:

Todos  os  Membros  deverão  evitar  em  suas  relações  internacionais  a
ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a dependência
política de qualquer Estado, ou qualquer outra ação incompatível com os
Propósitos das Nações Unidas.61

Ademais,  esse  princípio  é  reforçado  pela  Resolução  1514(XV)  de  14  de

dezembro de 1960, que ficou conhecida como a Carta da Descolonização62, a qual

defende ser incompatível toda e qualquer tentativa de interrupção parcial ou total da

unidade  nacional  e  da  integridade  territorial  de  um  país63;  como  também  na

58 TOSATI. Op. Cit., p. 32

59 REZEK. Op. Cit., p. 399

60 RAMINA. Op. Cit., p. 3697

61 BRASIL. Op. Cit.

62 TOSATI, Op. Cit., p. 33
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Resolução 2625 (XXV) de 24 de outubro de 197064, que diz ser dever de todo Estado

se abster do uso da força contra a integridade territorial de qualquer outro Estado e

que nenhum território deve ser ocupado ou adquirido mediante o uso da força. Além

disso,  também  essa  resolução  defende  ser  a  Integridade  Territorial  um  dos

elementos do princípio da Igualdade Soberana entre os Estados.

A origem do direito à integridade territorial está diretamente ligada ao Direito

Romano,  principalmente  em relação  à  doutrina  do  uti  possidetis65,  que  trata  da

manutenção  das  fronteiras  e  base  territorial,  estabelecidas  durante  o  período

colonial,  de um Estado que venha a se tornar independente.66 Esse princípio foi

fundamental para o estabelecimento e a imutabilidade das fronteiras territoriais.

O  interesse  iminente  à  proteção  a  integridade  territorial  de  um  Estado

decorre, em geral, da existência de interferências externas de outros Estados, ou,

por questões internas, normalmente ligada a grupos minoritários os quais buscam

exercer  essencialmente  o  seu  direito  à  Autodeterminação  externa.  O  Direito

Internacional, conforme já mostrado, possui uma série de documentos e normas as

quais protegem a integridade do território estatal. 

Pode-se,  ademais,  citar  a  importantíssima  A  Resolução  3314(XXIX),  da

Assembleia  Geral  da ONU,  de 14 de dezembro de 1974,  a  qual  tratou sobre a

definição da Agressão, ao reafirmar o dever dos Estados em não fazer o uso da

força para romper a integridade territorial.67 Todavia, em relação a segunda questão

63 ONU. Assembleia Geral. Res. 1514 (XV), 14 December 1960. Declaration on the Granting of 
Independence to Colonial Countries and Peoples. Disponível em: < http://www.un-
documents.net/a15r1514.htm>, acesso em: 27/01/2016

64 ONU. Assembleia Geral. Res. 2625 (XXV), 24 October 1970. Declaration on Principles of 
International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States. Disponível em: < 
http://www.un-documents.net/a25r2625.htm>, acesso em: 27/01/2016.

65 TOSATI, Op. Cit. p. 33

66 WALTER, Christian; UNGER-STERNBERG, Antje VON; WALTER, Christian.  Self-Determination
and Secession in Internactional Law. Oxford: Oxford University Press, Impression 1, p. 97

67 ONU.  Assembleia  Geral.  Res.  3314(XXIX),  14  December  of  1974.  Definition  of  Agression.
Disponível em: <http://www.un-documents.net/a29r3314.htm>, acesso em: 08/02/2016.

http://www.un-documents.net/a29r3314.htm
http://www.un-documents.net/a25r2625.htm
http://www.un-documents.net/a15r1514.htm
http://www.un-documents.net/a15r1514.htm
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suscitada, cabe elucidar melhor sobre o Princípio da Autodeterminação dos Povos e

a evolução do conceito ao longo dos tempos no Direito Internacional.

2.2 A Autodeterminação dos Povos

O princípio da Autodeterminação dos Povos trata sobre a liberdade de um

determinado grupo em definir  sua forma política de se organizar68,  ou seja,  é “a

capacidade  do  Povo  de  assegurar  por  meio  do  autogoverno  sua  liberdade

susbtancial”69. Percebe-se, portanto, que a ideia de Autodeterminação está bastante

atrelada ao conceito de Povo70, de modo que não se pode falar daquela se antes

não  há  este.  Segundo  Paulo  Bovanides71,  Povo  comporta  um  conceito  político,

jurídico e sociológico. 

Sua concepção está diretamente ligada a sua maneira de se auto-organizar

social,  cultural  e  politicamente.  Algumas  vezes,  a  forma  de  organização  de

determinado Povo não corresponde a forma definida pelo Estado o qual faz parte,

que subjuga e impede a plena manifestação dos seus costumes. Por conta disso,

muitas  vezes,  determinados  grupos  buscam  adquirir  sua  liberdade,  procurando,

assim,  se  autodeterminar  e  garantir  o  exercício  pleno  de  seus  ideais  políticos,

sociais e econômicos. A livre escolha desses regimes é a principal consequência

concreta do princípio da Autodeterminação.72

A Autodeterminação  dos  Povos  tem  sua  origem  ligada  ao  “princípio  das

nacionalidades”, criado na França, no século XIX, o qual defendia o direito de toda

68LOPES,  Inez.  Breves  considerações  sobre  os  princípios  constitucionais  das  relações
internacionais. Consilium – Revista Eletrônica de Direito, Brasília, n. 3, v. 1, jan/abr de 2009, p. 6

69 CRIPPA, Stefania, Dib. Os princípios constitucionais das relações internacionais: estado,
direitos humanos e ordem internacional. Faculdades Integradas do Brasil – UNIBRASIL, Programa
de Mestrado em Direito, Curitiba, 2011, p. 42

70Idem Ibidem, p.  51

71 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 7º ed. São Paulo: Malheiros Editores,
2004, p. 74.

72 RAMINA, Opt. Cit., p. 3697
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nação constituir-se em Estado independente.73 Sua inserção no Direito Internacional

ocorre  por  meio  da  URSS,  em  1917,  a  qual  buscou  assumir  uma  postura

anticolonialista e anti-racista, procurando, assim, buscar fixar critérios para condenar

as  formas  de  opressão  às  pessoas  envolvidas  na  ocupação  em  determinados

territórios.74 A ideia soviética em defesa desse princípio no contexto internacional foi

realizada  por  Vladimir  Lênin,  o  qual  compreendia  ser  a  Autodeterminação  dos

Povos, um meio para a realização do socialismo como pode ser depreendido do

trecho abaixo:

A questão básica para Lênin era analisar o problema como um todo, visto
que existe uma nação exploradora e as outras nações exploradas. Segundo
ele, “as nações oprimidas chamariam os proletários para apoiar e servir de
base na luta pela separação”. Aqui ele deixa bem claro qual a decisão a ser
tomada  pelos  socialistas:  “o  mais  prático  é  dizer  abertamente  sim  à
separação de tal  ou tal  nação. O proletariado reconhece a igualdade de
direitos e o direito igual ao Estado nacional, ele valoriza e coloca acima de
tudo a aliança dos proletários de todas as nações, valorizando do ângulo da
luta de classe dos operários toda reivindicação nacional,  toda separação
nacional75 

Entretanto,  mesmo  com  as  ideias  socialistas,  até  1945,  o  princípio  da

Autodeterminação  dos  Povos  não  possuía  a  importância  dentro  do  Direito

Internacional a qual possui atualmente, sendo, muitas vezes, sequer mencionado

em tratados ou decisões jurisprudenciais76. Somente através da Carta das Nações

Unidas,  em  1945,  a  Autodeterminação  dos  Povos  se  consagrou  no  Direito

Internacional, tornando-se um dos princípios mais importantes da área, conforme se

observa no art. 1º, item 2, que diz:

Art. 1º Os propósitos das Nações unidas são:
§2°  Desenvolver  relações  amistosas  entre  as  nações,  baseadas  no
respeito ao princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação dos
Povos,  e  tomar  outras  medidas  apropriadas  ao  fortalecimento  da  paz
universal77 (grifos nossos)

73 Idem Ibidem, p. 3697

74 LOPES. Op. Cit., p. 6

75 RAMINA, Op. Cit., p. 3698

76 TOSATI, Op Cit., p. 23

77  BRASIL, Decreto Nº 19.841, de 22 de outubro de 1945. Promulga a Carta das Nações Unidas,
da qual faz parte integrante o anexo Estatuto da Corte Internacional de Justiça, assinada em São
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A Autodeterminação dos Povos, então, ganha caráter jurídico78 e se torna um

dos  princípios  basilares  do  Direito  Internacional.  Por  conta  disso,  sua  aplicação

passará a ser discutida na seara internacional, tendo em vista este princípio desde a

sua admissão na Carta da ONU, ter gerado grande controvérsia devido às possíveis

consequências de sua aplicação.

2.1.1.  A aplicação do Princípio da Autodeterminação dos Povos

como meio para promoção da Secessão de Estado

Contemporaneamente,  a  falta  de  consenso  acerca  de  regras  as  quais

possibilitem  o  direito  à  Autodeterminação  é  uma  das  questões  mais  complexas

enfrentadas na seara jurídica do Direito Internacional.79 Os critérios adotados ainda

geram muitas discordâncias e, por conta disso, a determinação de um conteúdo, por

parte dos movimentos separatistas, que viabilize a compreensão da existência do

seu direito à Autodeterminação é bastante difícil.80 

Isso decorre do jogo de interesse das partes envolvidas, pois esse processo

pode  acarretar  conflitos  com  outros  princípios  do  Direito  Internacional  como  a

soberania e a integridade territorial dos Estados. A relação entre Autodeterminação

dos Povos e secessão é discutida desde a formulação da Carta das Nações Unidas.

Ao longo dos anos,  a forma como era essa relação passou por transformações,

culminando,  mais  recentemente,  no  parecer  do  CIJ  sobre  a  independência  do

Kôssovo.

Conforme já  explicado  anteriormente,  a  Autodeterminação  dos  Povos  não

possuía importância na seara jurídica internacional e, portanto, não era abordada em

Francisco, a 26 de junho de 1945, por ocasião da Conferência de Organização Internacional das
Nações  Unidas.  Disponível  em:  <  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-
1949/d19841.htm>, Acesso em: 27/01/2016

78 TOSATI, Op. Cit., p. 24

79 RAMINA, Op. Cit., p. 3697

80 Idem Ibidem, p. 3697

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm
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tratados e jurisprudências. Isso pode ser evidenciado no caso das Ilhas Åland, por

exemplo,  submetido,  em  1920,  ao  Comitê  Internacional  de  Jurista  da  Liga  das

Nações,  o  qual  considerou que,  em decorrência  da não existência  de previsões

expressas  em  tratados  internacionais,  o  direito  de  dispor  de  parte  do  território

nacional estaria diretamente ligado a soberania de cada Estado, cabendo a este

decidir.81 Ou seja,  o Direito Internacional não poderia intervir na emancipação de

uma  minoria,  tendo  em  vista  não  haver  previsões  legais  ou  costumeiras  que

permitissem isso.

Os  esforços  soviéticos  para  inserir  a  Autodeterminação  dos  Povos  como

princípio  do  Direito  Internacional  geraram,  por  sua  vez,  discussões  durante  o

processo de formulação da Carta das Nações Unidas.82 A polêmica se deu em torno

da possibilidade de a redação do art. 1º, §2º, que foi proposta pelos soviéticos, abrir

margem para a legitimação de atitudes,  à  época,  consideradas inadmissíveis  no

Direito  Internacional,  como  a  secessão,  conforme  defendia  a  representação  da

Bélgica:

Esse dispositivo foi aprovado por vários Estados, mas criticado duramente
pelo representante da Bélgica, Henry Rolin, cuja advertência foi no sentido
de que “seria perigoso propor o direito dos Povos à Autodeterminação como
uma das bases das relações amistosas entre as nações. Seria abrir a porta
a intervenções inadmissíveis se tivermos em vista, como parece provável,
inspirar-nos no direito dos Povos à Autodeterminação dentro da ação da
Organização  e  não  nas  relações  entre  os  Povos”.  E  ponderou  ainda
questionando  se,  no  caso  de  uma  minoria  nacional  que  reclama  certos
direitos no interior das fronteiras de um Estado, a Organização ou os outros
Estados – em virtude da expressão “relações amigáveis” - teriam o dever de
intervir.  Em virtude dessas preocupações,  sugeriu que todo o dispositivo
fosse suprimido83

A controvérsia foi superada por meio da representação da Colômbia, a qual

explicou ser o direito à Autodeterminação o direito de um Povo ao auto-governo, e

81 INTERNATIONAL COMMITTEE OF JURISTS. Report of the International Committee of Jurists
entrusted by the Council of the League of Nations with the task of giving an advisory opinion
upon the legal aspects of the Aaland Islands question, Advisory Opinion. In: L.N.O.J. Spec. Supp.,
no.  3.   London,  UK,  October  1920.  Disponível  em:
<http://www.ilsa.org/jessup/jessup10/basicmats/aaland1.pdf>. Acesso em 16 de maio de 2012. p. 3.
In TOSATI, Op. Cit., p. 23.

82 RAMINA, Op Cit., p. 3698

83 Idem Ibidem, p. 3699 
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não o direito  à  secessão,  devendo,  caso assim fosse entendido,  ser  retirado da

carta, pois trataria de anarquia internacional.84 Dessa maneira, ao ser inserido na

Carta da ONU, o princípio da Autodeterminação foi concebido de maneira limitada,

não podendo ser exercido em sua plena forma como bem pode ser observado no

capítulo VII  do referido documento ao estabelecer,  no  artigo 76, b,  que um dos

objetivos Sistema Internacional de Tutela da ONU é:

Fomentar  o  progresso  político,  econômico,  social  e  educacional  dos
habitantes  dos  territórios  tutelados  e  o  seu  desenvolvimento  progressivo
para alcançar governo próprio ou independência,  como mais convenha às
circunstâncias particulares de cada território e de seus habitantes e aos
desejos livremente expressos dos Povos interessados e como for previsto
nos termos de cada acordo de tutela85 (grifo nosso)

Observa-se  que,  embora  a  primeira  parte  trate  de  forma  progressiva  o

processo de Autodeterminação de um Povo, a segunda impõe obstáculos a esse

caminho,  devendo ser analisada as circunstâncias particulares de cada território,

esbarrando na questão da Integridade Territorial dos Estados, e de seus habitantes,

como também os desejos dos Povos interessados nos termos de cada acordo de

tutela,  ou  seja,  um Povo,  unilateralmente,  não pode  impor  determinada  vontade

quando há o interesse de outro Povo na lide em questão, o que acaba por dificultar o

processo de independência e secessão territorial.

Por conta desse entendimento da Carta da ONU, foi desenvolvida diferentes

concepções para a Autodeterminação dos Povos: a Autodeterminação interna e a

Autodeterminação  externa.  A  primeira  é  a  concepção  adotada  pelos  países

soberanos  e  já  independentes,  que é  a  capacidade  de  um Povo  exercer  o  seu

autogoverno  e  manifestarem  livremente  suas  concepções  culturais,  sociais  e

políticas; já a segunda, concepção defendida pelo pensamento socialista, está ligada

à  libertação  dos  Povos  submetidos  a  dominação  colonial  e  regimes

discriminatórios.86

84 Idem Ibidem, p. 3699

85 BRASIL. Op. Cit.

86 RAMINA.  Op.  Cit.,  p  3700.  Os  países  de  terceiro  mundo  também  propuseram  dar  à
autordeterminação um significado próprio, de maneira a qual traduzisse nesse princípio a ideia de luta
contra a opressão de um povo estrangeiro que ocupa de forma ilegítima um território. Mas diante dos
próprios conflitos internos, muitas vezes, presente nesses países, eles acabaram por se inclinar à
concepção  externa,  tendo  em  vista  a  primeira  conferir  a  possibilidade  independência  a  grupos
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Entretanto, quando posto em prática, percebe-se que há uma evolução na

concepção acerca do princípio da autodeterminação dos Povos. Em 1960, por meio

da Resolução 1514 (XV) da Assembleia Geral das Nações Unidas, foi defendido o

processo  de  independência  dos  Povos  subjugados,  como  também  a  sua  livre

manifestação e a erradicação de toda e qualquer atitude a qual busque impedir o

exercício livre e pacífico de seu direito à independência:

1.  A  sujeição  dos  Povos  a  uma subjugação,  a  uma dominação e  a  uma
exploração estrangeira constitui uma negação dos direitos fundamentais do
homem, contrários à Carta das Nações Unidas e comprometedores da causa
da paz e da cooperação mundiais. 
2.  Todos  os  Povos  têm direito  à  livre  -  determinação;  em virtude  deste
direito,  eles  determinam  livremente  seu  estatuto  politico  e  buscam
livremente seu desenvolvimento económico, social e cultural. 
3.  A falta de preparação no domínio político, económico ou social ou no
campo  da  educação  não  devem  jamais  servir  de  pretexto  para  o
retardamento da independência. 
4. Será posto fim a toda acção armada e a todas as medidas de repressão,
de qualquer tipo que sejam, dirigidas contra os Povos dependentes, para
permitir  a  estes  Povos  exercerem  pacífica  e  livremente  seu  direito  à
independência  completa,  e  a  integridade  de  seu  território  nacional  será
respeitada. 
5. Serão tomadas medidas imediatas nos territórios sob tutela, os territórios
não - autónomos e todos os outros territórios que ainda não atingiram a
independência,  pela  transferência  de  todo  poder  aos  Povos  desses
territórios; sem nenhuma condição nem reserva, conforme a sua vontade e
seus votos livremente expressos, sem nenhuma distinção de raça, de crença
ou  de  cor,  a  fim  de  permitir-lhes  gozar  uma  independência  ou  uma
liberdade completas.
6) Toda tentativa visando destruir total ou parcialmente a unidade nacional
e a integridade territorial de um país é incompatível com as finalidades e os
princípios da Carta das Nações Unidas.
(...)87 (grifos nossos)

minoritários dentro de seus territórios. 

87 ONU. Assembleia Geral. Res. 1514 (XV), 14 December 1960.  Declaration on the Granting of
Independence  to  Colonial  Countries  and  Peoples.  Disponível  em:  <  http://www.un-
documents.net/a15r1514.htm>, acesso em: 27/01/2016, Traduzido do original: “1. The subjection of
peoples to alien subjugation, domination and exploitation constitutes a denial of fundamental human
rights, is contrary to the Charter of the United Nations and is an impediment to the promotion of world
peace and co-operation. 2.  All peoples have the right to self-determination; by virtue of that right they
freely  determine  their  political  status  and  freely  pursue  their  economic,  social  and  cultural
development. 3. Inadequacy of political, economic, social or educational preparedness should never
serve as a pretext for delaying independence. 4. All armed action or repressive measures of all kinds
directed against dependent peoples shall cease in order to enable them to exercise peacefully and
freely  their  right  to  complete  independence,  and  the  integrity  of  their  national  territory  shall  be
respected. 5. Immediate steps shall be taken, in Trust and Non-Self-Governing Territories or all other
territories which have not yet attained independence, to transfer all powers to the peoples of those
territories, without any conditions or reservations, in accordance with their freely expressed will and

http://www.un-documents.net/charter.htm
http://www.un-documents.net/a15r1514.htm
http://www.un-documents.net/a15r1514.htm
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Observe-se, no entanto, que, embora a Resolução 1514 busque promover

mecanismo que facilite  a  Autodeterminação  dos Povos,  procurou  a  Organização

manter  de forma expressa o respeito  a Integridade Territorial,  de maneira que o

processo de independência seria voltado às nações colonizadas, não abrangendo,

em princípio, os Povos minoritários localizados dentro das fronteiras dos Estados. 

Em 1966, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, em seu artigo

1º,  §1º  que “Todos os  Povos têm direito  à  Autodeterminação.  Em virtude desse

direito,  determinam  livremente  seu  estatuto  político  e  asseguram livremente  seu

desenvolvimento  econômico,  social  e  cultural”88 (grifo  nosso).  Embora  bastante

genérica,  o  enunciado  do  dispositivo  abre  possibilidades  para  uma defesa  mais

ampla do entendimento antes concebido pela ONU, quando aceitou inserir o princípo

da  Autodeterminação  na  sua  Carta,  o  que  abre  espaços  para  interpretações

favoráveis aos Povos minoritários que estão inseridos nas fronteiras territoriais de

determinado  Estado.  Assim,  a  norma apresentada pela  Resolução 2220(XXI)  da

Assembleia Geral possuía difícil aplicação89.

Diante  disso,  era  necessário  tornar  o  Princípio  da  Autodeterminação mais

pragmático, desenvolvendo portanto critérios para sua aplicação. Assim, em 1970, é

realizada  a  Declaração  sobre  Princípios  de  Direito  Internacional  Relativos  às

Relações Amigáveis e Cooperação entre Estados90, Resolução 2625 (XXV), que diz:

Em virtude do princípio da igualdade de direitos e da Autodeterminação dos
Povos consagrados na Carta das Nações Unidas, todos os Povos têm o
direito  de  se  determinar  livremente,  sem  interferência  externa,  o  seu
estatuto político e prosseguir o seu desenvolvimento económico, social e
cultural,  e  cada  Estado  tem  o  dever  de  respeitar  esse  direito,  em
conformidade com as disposições da Carta.

Todo  Estado  tem  o  dever  de  promover,  através  de  ação  conjunta  e
separada,  a  realização  do  princípio  da  igualdade  de  direitos  e  da
Autodeterminação  dos  Povos,  em  conformidade  com  as  disposições  da

desire, without any distinction as to race, creed or colour, in order to enable them to enjoy complete
independence and freedom. 6. Any attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity
and the territorial integrity of a country is incompatible with the purposes and principles of the Charter
of the United Nations”

88  ONU. Assembleia Geral.  Res. 2200 (XXI),  16 December 1966.  International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights.  Disponível em: < http://www.un-documents.net/icescr.htm>,
Acesso em: 27/01/2016. No Brasil,  o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos foi introduzido
por meio do Decreto nº 592, de 6 de Julho de 1992.

89  RAMINA. Op. Cit. p. 3701 

90  TOSATI, Op. Cit., p. 24

http://www.un-documents.net/icescr.htm
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Carta,  e  de prestar  assistência  às  Nações Unidas,  no desempenho das
responsabilidades  que  lhe  foi  confiada  pela  Carta  sobre  a  aplicação  do
princípio, em ordem:

a) promover relações amistosas e de cooperação entre os Estados; e
b)  trazer  um  rápido  fim  ao  colonialismo,  tendo  em  conta  a  vontade
livremente expressa dos Povos interessados;

(...)

Todo Estado tem o dever de se abster de qualquer ação violenta que priva
os  Povos  à  elaboração  do  presente  princípio,  do  seu  direito  à
Autodeterminação, à liberdade e à independência. Em suas ações contra as
atitudes que persigam o exercício do seu direito à Autodeterminação, esses
Povos têm o direito de procurar e de receber 
apoio, de acordo com os propósitos e princípios da Carta.

O  território  de  uma  colônia  ou  outro  território  não-autónomos  tem,  nos
termos da Carta,  um estatuto separado e distinto do território do Estado
administrá-lo; e vigoram tal estatuto separado e distinto no âmbito da Carta
até que o Povo da colônia ou território não-autónomos tenham exercido o
seu  direito  de  auto-determinação,  de  acordo  com  a  Carta,  e,
particularmente, seus propósitos e princípios.

Nada  nos  parágrafos  anteriores  deve  ser  interpretado  no  sentido  de
autorizar ou incentivar qualquer ação que possa desmembrar ou prejudicar,
total  ou  parcialmente,  a  integridade  territorial  ou  a  unidade  política  de
Estados  soberanos  e  independentes  os  quais  venham  agindo  em
conformidade com o princípio da igualdade de direitos e Autodeterminação
dos  Povos,  como  descrito  acima,  possuindo,  assim  um  governo  que
representa todo o Povo pertencente ao território,  sem distinção de raça,
credo ou cor. 91 (tradução livre)

91  ONU. Assembleia  Geral.  Res.  2625  (XXV),  24  October  1970.  Declaration on Principles of
International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States.  Disponível em: <
http://www.un-documents.net/a25r2625.htm>, acesso em: 27/01/2016. Texto do original: “By virtue of
the principle of equal rights and self-determination of peoples enshrined in the Charter of the United
Nations, all  peoples have the right freely to determine,  without external  interference, their  political
status and to pursue their economic, social and cultural development, and every State has the duty to
respect  this  right  in  accordance  with  the  provisions  of  the  Charter.  Every  State  has  the  duty  to
promote,  through  joint  and  separate  action,  realization  of  the  principle  of  equal  rights  and  self-
determination of peoples, in accordance with the provisions of the Charter, and to render assistance to
the United Nations in carrying out  the responsibilities entrusted to it  by the Charter regarding the
implementation of  the principle,  in order:  a) to promote friendly relations and co-operation among
States; and b)to bring a speedy end to colonialism, having due regard to the freely expressed will of
the peoples concerned; (…) Every State has the duty to refrain from any forcible action which deprives
peoples referred to above in the elaboration of the present principle of their right to self-determination
and freedom and independence. In their actions against, and resistance to, such forcible action in
pursuit of the exercise of their right to self-determination, such peoples are entitled to seek and to
receive support in accordance with the purposes and principles of the Charter. The territory of a colony
or other Non-Self-Governing Territory has, under the Charter, a status separate and distinct from the
territory of the State administering it; and such separate and distinct status under the Charter shall
exist until the people of the colony or Non-Self-Governing Territory have exercised their right of self-
determination in accordance with the Charter, and particularly its purposes and principles. Nothing in
the foregoing paragraphs shall be construed as authorizing or encouraging any action which would
dismember  or  impair,  totally  or  in  part,  the  territorial  integrity  or  political  unity  of  sovereign  and
independent States conducting themselves in compliance with the principle of equal rights and self-
determination of peoples as described above and thus possessed of a government representing the
whole people belonging to the territory without distinction as to race, creed or colour. Every State shall
refrain  from any action aimed at  the partial  or  total  disruption of  the national  unity and territorial
integrity of any other State or country.”

http://www.un-documents.net/a25r2625.htm
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Por meio desse documento, percebe-se que, pela primeira vez, a ONU abre

margem para a possibilidade da desintegração territorial em decorrência do Princípio

da Autodeterminação dos Povos. Ao afirmar que nada presente na Resolução acima

deve ser  interpretado no sentido de autorizar  ou incentivar  quaisquer  ações que

prejudiquem a integridade territorial ou a unidade política de Estados soberanos e

independentes os quais atuem de acordo ao Princípio da Igualdade de Direitos e

Autodeterminação dos Povos,  determina a  Assembleia  Geral  que os Estados os

quais ajam de encontro a esses princípios estarão sujeitos a terem a Integridade

Territorial do seu Estado relativizada devido ao impedimento da Autodeterminação

de determinado grupo.

Dessa  forma,  a  ONU,  que  antes  não  legitimava  a  aplicação  da

Autodeterminação  dos  Povos  como  instrumento  para  a  promoção  da  Secessão

Estatal,  muda  o  seu  entendimento,  abrindo  a  possibilidade  do  princípio  acima

referido ser meio para tal, o que, consequentemente, acaba por permitir o uso da

força no processo de Autodeterminação92, já que, muitas vezes, os interesses entre

os  Povos  ou  grupos  envolvidos  não  são  amistosamente  resolvidos.  Esse

entendimento admitido pela Assembleia da ONU por meio da Resolução 2625(XXV)

veio, recentemente,  se consolidar através de parecer prolatado pela CIJ sobre a

declaração unilateral de independência do Kôssovo em relação à Sérvia.

2.3 A Declaração de Independência Unilateral do Kôssovo

O Kôssovo é uma região localizada nas Penínsulas dos Balcãs, na região da

antiga Iugoslávia, sendo, área marcada, historicamente, pela grande instabilidade

política. Mais recentemente, nas décadas de 80 e 90 do século XX, em decorrência

da  forte  disparidade  econômica  existente  dentro  da  Iugoslávia  e  das  políticas

retrógadas93 em  relação  à  província  tomadas  pelo  então  presidente  Iugoslavo,

Slobodan Milošević, eclodiu, no Kôssovo, um forte movimento nacionalista, o que

92  RAMINA, Op. Cit. p.3703

93  No governo de Tito, o Kôssovo, que era Província pertencente a República da Sérvia, foi alçada
a categoria de  Província Autônoma, o que representou uma grande para a população albanesa,
tendo em vista esse povo ser constantemente alvo de políticas discrimatórias pelo governo da Sérvia.
DREBES,  Josué  Scheer.  A independência  do  Kôssovo:  a  controvérsia  emergencial  de  um
Estado na Ordem Política Internacional. Brasília: Conteúdo Jurídico, março de 2012, disponível
em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.36057>, Acesso em: 12/02/2016, p. 7
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gerou uma grande disputa política  sobre a região e fez dela palco de um grande

extermínio a milhares de albaneses, etnia marjoritária na região.94

Esse evento coincidiu ainda com o processo de Desintegração da Iugoslávia,

provocando uma maior instabilidade política a região, e acarretou a intervenção de

forças externas no Estado Sérvio por meio da Organização do Tratado do Atlântico

Norte (OTAN)95. Por conta disso, em 10 de Julho de 1999 foi aprovada a Resolução

1244 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que procurou solucionar a

questão  humanitária  do  Kôssovo,  promover  o  retorno  seguro  dos  refugiados  e

garantir a pacificação da região.96 Para isso, a Resolução defendeu, por meio de seu

artigo 11, alínea “a” a promoção, na pendência de um acordo fnal, da autonomia

substancial e de um auto-governo no Kôssovo. Todavia, o preâmbulo do documento

referido defende a Integridade Territorial da Iugoslávia, gerando, assim uma grande

contradição:

...Parece que a Resolução 1244 não promovia, mas também não impedia a
secessão do Kosovo, pois, embora estabelecesse uma solução política para
a crise, o texto foi omisso quanto à forma governamental em relação a seu
status final, referindo-se apenas, a existência de um “quadro político interno”
que permitisse substancial autonomia e significativa autoadministração para
o Kosovo, ainda assim sempre levando em conta a integralidade territorial
da Iugoslávia.97

Dessa forma, percebe-se ser a Resolução 1244 do Conselho de Segurança o

marco  inicial  para  o  processo  de  declaração  de  indepência  do  Kôssovo.  Este,

contudo, vem ocorrer, nove anos mais tarde, em 17 de fevereiro de 2008, quando,

por  meio  de  uma  sessão  extraordinária  convocada  pelo  então  primeiro-ministro

kossovar,  Hashim  Thaçi,  o  parlamento  do  Kôssovo  aprovou,  por  aclamação  a

independência da Província em relação ao Estado Sérvio, gerando, assim uma das

mais importantes discussões sobre Sucessão de Estado no Direito Internacional.

Por  conta  disso,  em  2008,  a  Assembleia  Geral  da  ONU  requereu  à  CIJ

parecer consultivo sobre a legitimidade da secessão do Kôssovo. A defesa em favor

da  antiga  Província  alegava:  a)  necessidade  a  defesa  e  proteção  dos  direitos

94  Idem Ibidem, p.7-10

95  Idem Ibidem, p. 10

96  ONU. Conselho de Segurança. Res.  1244, 10 july 1999. Disponível em: <http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement>, acesso em: 12/02/2016
97  DREBES, Op. Cit., p. 13

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement
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humanos e das minorias, fato violado pelos atos cometidos durante o regime do

presidente Slobodan Milošević; b) os esforços empreendidos por meio da Resolução

1244, a qual defendia o início de um processo de autonomia substancial e auto-

governo kossovar; c) a referência a integridade da Sérvia em linguagem preambular,

e não operacional,  tendo em vista o documento ser omisso na maneira pela qual o

Estado kossovar deveria se formar; d) o princípio da integridade territorial se aplica

somente nas relações entre Estados já existentes, e não em relação a entidades

internas (como províncias); e) não há noma no Direito Internacional que proíba a

secessão.98

Em relação, contudo, aos argumentos pró-Sérvia, não se mostravam contra o

direito à Autodeterminação do Povo albanês, mas tão somente a legalidade do ato

unilateral. Nesse contexto defendia que: a) o parlamento do Kôssovo não possuía

legitimidade para declarar a independência tendo em vista a autoridade suprema da

região  ser  o  Representante  legal  do  Secretário-Geral  das  ONU;  b)  foi  firmado

compromisso em respeitar a Integridade Territorial da Iugoslávia; c) a violação dos

direitos humanos realizada pelos Sérvios ao Povo albanês do Kôssovo não poderia

servir como justificativa para uma declaração unilateral de independência.99

A CIJ, por sua vez, prolatou parecer defendendo não haver ilegalidade no ato

Kôssovo em declarar sua idependência tendo em vista não existir regras no Direito

Internacional as quais proíbam tal atitude. Isso pode ser depreendido do seguinte

trecho:

A Corte concluiu acima que a adopção da declaração de independência de
17 de Fevereiro de 2008 não viola o Direito Internacional Geral, a resolução
1244 do Conselho de Segurança (1999) ou no quadro constitucional . Por
conseguinte,  a adoção desta  declaração não violou quaisquer  regras de
direito internacional aplicáveis .100

Ademais,  o  parecer  trouxe  alguns  esclarecimentos  em  relação  as

obscuridades encontradas na Resolução 1244, como pode ser observado:

98  Idem Ibidem, p. 45

99  Idem Ibidem, p. 45
100  ONU. Corte Internacional de Justiça. Accordance with international law of the unilateral 
declaration of independence in respect of Kosovo, Summary of the Advisory Opinion, 22 july 
2010. Disponível em: <http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15987.pdf>, acesso em: 12/02/2016, 
p.452
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Em primeiro lugar, o Tribunal observa que a resolução 1244 do Conselho de
Segurança  (1999)  foi  essencialmente  concebido  para  criar  um  regime
transitório para o Kôssovo, com o objetivo de canalizar o processo político
de  longo  prazo  para  estabelecer  o  seu  estatuto  final.  A resolução  não
contém qualquer disposição que lidar com o stado final do Kôssovo ou com
as condições para a sua realização.

Neste  contexto,  o  Tribunal  observa  que  a  prática  contemporânea  do
Conselho de Segurança mostra que, em situações em que o Conselho de
Segurança  decidiu  estabelecer  condições  restritivas  para  o  status
permanente  de  um  território,  essas  condições  são  especificados  na
resolução pertinente. Por exemplo, embora as circunstâncias de fato diferia
da situação no Kôssovo, apenas 19 dias após a aprovação da resolução
1244 (1999), o Conselho de Segurança, na sua resolução 1251, de 29 de
junho de 1999, reafirmou sua posição de que a "liquidação Chipre deve ser
baseado  em  um  Estado  de  Chipre  com  uma  única  soberania  e
personalidade  internacional  e  uma  única  cidadania,  com  a  sua
independência  e  integridade  territorial  salvaguardados"  (par.  11).  O
Conselho de Segurança definiu assim as condições específicas relativas ao
estatuto permanente de Chipre.

Por  outro  lado,  nos  termos  da  Resolução  1244 (1999)  do  Conselho  de
Segurança  não  reservou  para  si  a  determinação  final  da  situação  no
Kôssovo e permaneceu em silêncio sobre as condições para o Estado fi nal
do Kôssovo. Resolução 1244 (1999), portanto, não impede a emissão da
declaração de independência de 17 de Fevereiro de 2008, porque os dois
instrumentos em um nível diferente: ao contrário da resolução 1244 (1999),
a declaração de independência é uma tentativa para determinar finalmente
o estatuto de Kôssovo.101 (grifos nossos)

Dessa maneira, a obscuridade acerca da incoerência causada entre o art. 11

e o preâmbulo da Resolução 1244 (1999) do Conselho de Segurança é esclarecida,

de  forma  a  não  deslegitimar  a  atitude  tomada  pelo  parlamento  da  província

kossovar.  Assim,  diante  de  todas  as  atrocidades  cometidas  pelos  sérvios  aos

albaneses  do  Kôssovo,  proibindo  o  seu  direito  de  auto-organização,  a  sua  livre

manifestação social, político e cultural e dizimando milhares desses a fim de manter

sua  supremacia  sobre  a  região,  percebe-se  que  o  Direito  à  Autodeterminação

101 ONU. Conselho de Segurança. Res.  1244, 10 july 1999. Disponível em: <http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement>, acesso em: 12/02/2016.
Texto do original: “(…) Other participants have submitted to the Court that Security Council resolution
1244 (1999) did not prevent or exclude the possibility of Kosovo’s independence. They argued that the
resolution only regulates the interim administration of Kosovo, but not its final or permanent status. In
particular, the argument was put forward that Security Council resolution 1244 (1999) does not create
obligations under international law prohibiting the issuance of a declaration of independence or making
it invalid, and does not make the authors of the declaration of independence its addressees. According
to this position, if the Security Council had wanted to preclude a declaration of independence, it would
have done so in clear and unequivocal terms in the text of the resolution, as it did in resolution 787
(1992) concerning the Republika Srpska. In addition, it was argued that the references, in the annexes
of Security Council resolution 1244 (1999), to the Rambouillet accords and thus indirectly to the “will of
the people” (see Chapter 8.3 of the Rambouillet accords) of Kosovo, support the view that Security
Council resolution 1244 (1999) not only did not oppose the declaration of independence, but indeed
contemplated it.  Other participants contended that at least once the negotiating process had been
exhausted,  Security  Council  resolution 1244(1999) was no longer an obstacle to a declaration of
independence.”

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement


33

prevaleceu  durante  todo  o  desenrolar  político  do  processo  de  estabilização  das

relações entre os Povos da região. 
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3. UMA ANÁLISE SOBRE A PROCESSO DE SECESSÃO DA CRIMEIA À LUZ

DO DIREITO INTERNACIONAL

3.1 Aspectos Históricos

A Crimeia é uma região localizada na costa norte do Mar Negro, na Europa, e

atualmente é palco de uma disputa entre a Rússia e a Ucrânia. Essa disputa atingiu

seu estopim no ano de 2014,  logo após uma série de conflitos a qual culminou na

deposição  do  presidente  ucraniano  Viktor  Yanukovych  e  na  constituição  de  um

governo interino.102 Ao se candidatar presidente, em 2010, Yanukovych assumiu um

discurso de aproximação e, até mesmo, possível integração da Ucrânia com a União

Europeia, representando uma luz no fim do túnel à população ucraniana para crise

financeira enfrentada pelo país.103

Todavia, o então presidente, ao assumir o cargo, manteve uma postura de

aproximação com o estado russo, permanecendo a Ucrânia sob influência daquele

país. Por conta disso, em 2014, após a rejeição de um acordo com a União Europeia

por parte do então presidente ucraniano, iniciou, em Kiev, capital da Ucrânia, uma

série de protestos contra o governo, dividindo o país entre aqueles que desejavam

uma aproximação com a Europa Ocidental, objetivando uma possível integração à

União Europeia, e aqueles que apoiavam a manutenção das relações econômicas

com  a  Rússia.104  Os  conflitos  entre  civis  e  governo  duraram  quatro  meses  e

causaram a morte de centenas de ucranianos. 

Contudo, as manifestação da população surtiram efeito e,  em fevereiro de

2014,  Yanukovych  foge  da  Ucrânia,  abandonando  o  cargo.  Após  a  destituição,

tensões entre Kiev e a região oriental  do país,  onde se localiza a Crimeia,  cuja

grande  maioria  da  população  possui  origem  russa  (aproximadamente  60%),

começam a ganhar corpo. Assim, observando as movimentações e tensionamentos

ocorrentes na região, e, por ser a península da Crimeia o local no qual se encontra a

102  SLOBODA, Pedro Muniz Pinto. A Anexação da Crimeia pela Rússia: uma análise jurídica.
Revista Eletrônica de Direito Internacional [on-line]. Coordenação Geral: Leonardo Nemer Caldeira
Brant  –  v.  13,  2014,  Belo  Horizonte,  Disponível  em:  <  http://www.cedin.com.br/wp-
content/uploads/2014/05/Artigo-Pedro-Sloboda.pdf>, Acesso em: 18/02/2016, p. 2

103  FRANÇA, Op. Cit., p. 40.

104  SLOBODA, Op. Cit., p. 2

http://www.cedin.com.br/wp-content/uploads/2014/05/Artigo-Pedro-Sloboda.pdf
http://www.cedin.com.br/wp-content/uploads/2014/05/Artigo-Pedro-Sloboda.pdf
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principal base naval da Rússia do Mar Negro, a DUMA, órgão que compõe o poder

legislativo russo, autorizou o presidente Vladmir Putin a utilizar da força militar na

região, levando as tropas do país a se concentrarem na fronteira com a Ucrânia.105

Nesse meio tempo, grupos armados pró-Rússia tomaram dois aeroportos e o prédio

do Parlamento da Região Autônoma da Crimeia.106

Em março de 2014,  o Parlamento da  Crimeia  convocou um referendo a fim

de  decidir  sobre  uma  possível  proclamação  de  independência  da  região.  Os

eleitores  puderam optar  pela  “reunificação”  da  Crimeia  com a Rússia  ou  pela  a

restauração da Constituição da Crimeia de 1992,  que definia  a região como um

“Estado  soberano”,  mas  a  mantinha  nominalmente  na  Ucrânia”107.   Segundo  as

autoridades locais, dos eleitores que se fizeram presente nas urnas,  mais de 90%

deles  foram  favoráreis  à  independência  da  região  em  relação  à  Ucrânia  e  a

integração à Rússia, o que levou, em 10 de março o Parlamento da Crimeia aprovar

a declaração de independência da região.108

Poucos dias depois, foi assinado um tratado entre autoridades da Crimeia e à

Federação russa para concretização da anexação.109 Forças ucranianas cercadas

por tropas russas e separatistas recuam da Crimeia por ordem de Kiev. Logo após,

a  Assembleia  Geral  da  ONU emite  uma resolução  condenando  a  realização  do

referendo, como também a alteração na condição territorial.110

Cabe notar,  entretanto,  que  todos  os  acontecimentos  são  reflexos  de  um

passado de relações mal resolvidas entre o Estado ucraniano e o Estado russo.

105  Idem Ibidem., p. 2

106  Idem Ibidem, p. 2

107  BARRETO, Rafael Zelesco; SENA, Matheus de Moura. Exame da Legalidade do apoio russo
às  “forças  de  autodefesa  da  Crimeia”.  Revista  Eletrônica  de  Direito  Internacional  [on  ine].
Coordenação Geral: Leonardo Nemer Caldeira Brant – v. 15, 2015, Belo Horizonte, Disponível em: <
http://www.cedin.com.br/wp-content/uploads/2014/05/Artigo-Rafael-Zelesco-Barretto-e-Matheus-de-
Moura-Sena.pdf>, Acesso em: 21/02/2016, p. 3

108  FRANÇA. Op. Cit., p. 41

109  PRAZERES,  João  Paulo. União  Europeia:  conflito  Rússia-Ucrânia.  Um  passo  para  a
solução  ou  um desastre  anunciado. Jornal  de  Defesa  e  Relações  Internacionais.  2015/02/09,
Disponível  em:  <  http://database.jornaldefesa.pt/crises_e_conflitos/russia/JDRI
%20126%20090215%20ucrania.pdf>, acesso em: 18/02/2016, p. 2

110  ONU. Assembleia Geral.  Resolução 68/262, 27 march 2014  Territorial Integrity of Ukraine.
Disponível em: <  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/262>, acesso em:
20/02/2016

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/262
http://database.jornaldefesa.pt/crises_e_conflitos/russia/JDRI%20126%20090215%20ucrania.pdf
http://database.jornaldefesa.pt/crises_e_conflitos/russia/JDRI%20126%20090215%20ucrania.pdf
http://www.cedin.com.br/wp-content/uploads/2014/05/Artigo-Rafael-Zelesco-Barretto-e-Matheus-de-Moura-Sena.pdf
http://www.cedin.com.br/wp-content/uploads/2014/05/Artigo-Rafael-Zelesco-Barretto-e-Matheus-de-Moura-Sena.pdf
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Antes do governo de Stálin, a população crimeiana era composta em sua maioria

por tártatos, os quais, na Segunda Guerra (1939-1945), por terem apoiado o exército

nazista, foram expulsos da região, gerando, portanto, um predomínio da população

russa  no  local.  Até  1954,  a  Crimeia  era  uma  região  pertencente  à  República

Socialista Soviética da Rússia, sendo transferida, no referido ano, para a República

Socialista Soviética da Ucrânia.111

Em  1991,  a  Ucrânia  declara  a  sua  independência  da  URSS.  Durante  a

década de 90 do século XX, algumas tensões separatistas emergiram na Crimeia,

todavia,  sem grandes sucessos. Havia, inclusive, expectativas dos crimeianos da

Rússia Pós-URSS pressionar o Estado ucraniano para devolver a região ao seu

domínio. Contudo, a Ucrânia suprime a Constituição da Crimeia e o governo russo

reconhece o domínio ucraniano sobre a região, como também oferece proteção à

Integridade  Territorial  e  o  não  uso  da  ameaça  e  do  uso  da  força  por  meio  do

Memorando de Budapeste de 1994112, pelo Tratado de Cooperação e Amizade113 e

pelo Tratado de Partição sobre a Frota do Mar Negro114, ambos assinados em 1997.

A Ucrânia, porém, possui relações fortes de dependência com a Rússia. Seus

recursos  energéticos  em  grande  maioria  provêm  do  Estado  russo  e,  devido  a

sucessivas crises econômicas enfrentadas pelo país, nem sempre tem condições de

pagar em dia, gerando uma relação de credor e devedor entre os Estados, o que

cria um certo pânico do agravamento da situação do País, caso a Rússia corte os

fornecimentos de gás e petróleo, piorando ainda mais a crise local.115 

Por sua vez, é pelo território ucraniano que são exportadas essas matérias

primas para o continente europeu, de modo que a Ucrânia se utiliza desse privilégio

geográfico contra o Estado Russo, aumentando as taxas de passagem do gás e

111  MIELNICZUK, Fabiano. Identidade como Fonte do Conflito:  Ucrânia e Rússia no Pós-
URSS. Contexto Internacional. Rio de Janeiro, vol. 28, nº 1, janeiro/junho, 2006, pp. 223-258, p. 240

112  Acordo político também assinado por potências Ocidentais (EUA, Reino Unido e França), pelo
qual foram oferecidas garantias de segurança à Ucrânia com relação a sua adesão ao Tratado de
Não-Proliferação de Armas Nuclerares.

113  BERMEJO GARCÍA, R. La vuelta de Crimea a la madre-patria. Algumas reflexiones a la luz
del Derecho Internacional. Valencia: Tirant lo Blanch, 2015, p. 143-147, p. 143

114  DELAHUNTY, Robert J. The Crimean Crisis. University of St. Thomas Journal of Law and
Public Policy, 2014, Forthcoming; U of St. Thomas (Minnesota) Legal Studies Research Paper Nº 14-
39. Disponível em: http://ssrn.com/abstract=2528340, Acesso em: 20/02/2016, p. 18

115  MIELNICZUK Op. Cit., p. 225/226

http://ssrn.com/abstract=2528340
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petróleo enviados para a Europa Ocidental.116 Além disso, as expectativas de uma

adesão  da  Ucrânia  à  OTAN são  vistas  como  provocações,  pois  é  interesse  da

Rússia manter as antigas repúblicas soviéticas sob seu domínio de influência.117 

Dessa maneira, é notória a delicada situação existente entre os dois países.

Enquanto, de um lado, um Estado que busca respirar novos ares, bem distantes

daqueles experimentados durante o período da URSS; do outro um Estado que não

quer perder a sua hegemonia regional, mantendo antigos países do Bloco Socialista

embaixo de sua esfera de poder e domínio. 

3.2. A Declaração de Independência da Crimeia

Como exposto acima, o desencadear da separação da Crimeia é resultado de

uma série de fatores históricos decorrentes da relação Ucrânia e Rússia. Deve-se

lembrar  também que,  devido  ao  fato  de  a  região  ter  somente  sido  anexada  ao

território ucraniano na década de 50 do século XX, a população local é, em sua

maioria,  de origem russa, tendo, portanto, uma identidade muito maior com esse

povo. Por conta disso, a Crimeia sempre foi uma república autônoma118 dentro do

Estado ucraniano, possuindo tratamento diferenciado do restante do país, o qual lhe

conferia maior autonomia.

Dessa maneira, é natural haver, por parte da população da região um maior

interesse na manutenção das relações ucranianas com o Leste. Isso fica bastante

evidente, por exemplo, quando, comparam-se os resultados da votação do referendo

feito  na  Ucrânia  para  independência  da  URSS,  em  1991.  Enquanto,  90%  da

população total  do País votou pela secessão, na Crimeia, apenas 54% apoiou o

pleito, o que mostrou uma grande discrepância do sentimento nacional.119 

Assim,  diante  de  todo  o  cenário  acima  montado  nota-se,  que  os

acontecimentos ocorridos entre 2014 e 2015 os quais provocaram a independência

da Crimeia e sua posterior anexação a Rússia, são reflexos de não só de uma crise

política entre os dois países, mas, principalmente, de uma crise identitária. Dessa

116  Idem Ibidem, p. 226

117  Idem Ibidem, p. 226

118  BARRETO, SENA. Op. Cit., p. 15

119  DELAHUNTY, Op. Cit., p. 17
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maneira,  compreender  os  atos  desenrolados e  os  argumentos trazidos a  fim de

justificar a secessão da Crimeia à Ucrânia e sua posterior anexação à Rússia é

fundamental. 

Para isso, deve, então, ser analisado se: a) o referendo realizado foi legal; b)

o Parecer prolatado pela CIJ sobre a Declaração de Independência Unilateral do

Kôssovo é um precedente e c) as atitudes tomadas pelo Estado russo em apoiar

veementemente o movimento separatista, inclusive deslocando o poderio militar à

Crimeia, é, sob a ótica do Direito Internacional, de fato legítima.

3.2.1. A ilegalidade do referendo

A análise do referendo é fundamental, tendo em vista ser, por meio dele, que

as autoridades locais da Crimeia alegam haver legitimidade na sua secessão da

Ucrânia  e  a  anexação  à  Rússia.  Embora,  em  primeiro  lugar,  seja  um  assunto

diretamente ligado ao Direito Interno do País, como será visto adiante, acaba por,

indiretamente,  também  atingir  normas  internacionais  as  quais  a  Ucrânia  está

vinculada.

 Conforme o art. 2º da Carta Magna desse país, o território ucraniano dentro

de suas fronteiras é indivisível  e inviolável, sendo, esse dispositivo constitucional

confirmado,  em relação a  Crimeia,  pelo  art.  134,  o  qual  fala  ser  a  região  parte

constitutiva e inseparável da Ucrânia.120 Ademais, o Capítulo X da Constituição prevê

a autonomia da Crimeia e, por conta disso, dá a ela liberdade para realização de

referendos  somente  para  assuntos  de  importância  local121.  Percebe-se  que  há

claramente uma afronta à Constituição por parte das autoridades  crimeianas, pois o

assunto  tratado  no  referendo  põe  em  voga  um  princípio  constitucional,  a

inviolabilidade do território ucraniano, de maneira que esse assunto não é somente

de importância local, mas, nacional. 

No âmbito jurídico internacional, por sua vez, deve também ser observado

que há tratados, os quais a Ucrânia é signatária, que versam sobre a aplicação de

120  MARXSEN, Christian.  The Crimean Crisis  - An International Law Perspective. Zeitschrifit für
ausländisches öffentliches  Retch  und Völkerrecht  (Heidelberg Journal  of  Internacional  Law)  VOL.
74/2, 2014, p. 367-391. Disponível em:  http://ssrn.com/abstract=2520530. Acesso em: 08/03/2016, p.
381.

121  Idem Ibidem, p. 16

http://ssrn.com/abstract=2520530
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princípios gerais na organização de referendos por um país. Entre esses está, por

exemplo, o art.  25 do Pacto Internacional  sobre Direitos Civis e Políticos, o qual

preza  pela  universalidade  e  a  igualdade  da  manifestação  de  vontades,  na

participação e condução de assuntos públicos122. Percebe-se, assim, que ao falar em

universalidade  e  igualdade,  deve  o  referendo  ser  realizado  em todo  o  território

nacional e não somente em uma região especifica, de modo a garantir a expressão

da vontade geral, e não local.

Também é importante ressaltar o fato de a Ucrânia, à época do referendo e

da declaração, não poder exercer sua soberania sobre a região da Crimeia, tendo

em vista essa região ter sido tomada e protegida pelos grupos armados pró-Rússia e

o Exército desse País:

Não é o fato de ter sido unilateral que a macula juridicamente, mas o de ter
sido  realizada  em  decorrência  da  impossibilidade  de  a  Ucrânia  exercer
soberania  sobre  esse  território.  A Crimeia  estava  controlada  por  forças
irregulares,  ao  que  tudo  indica,  ligadas à Rússia.  Isso  é  suficiente  para
deslegitimar a declaração.123

 Assim, tendo em vista o domínio por grupos pró-Rússia na região, afastando,

a influência de Kiev, jamais poderá ser alegado que, um ato, o qual trata acerca das

fronteiras e da integridade territorial desse Estado, sem levar em conta o interesse

de sua população geral e violando princípios constitucionais contido em sua Carta

Magna,  possuiu  legitimidade  em  sua  realização.  Dessa  maneira,  é  clara  a

ilegalidade do referendo realizado na Crimeia, tendo em vista a sua afronta direta

aos  dispositivos  da  Constituição  Ucraniana  acima  mencionado  e  aos  Tratados

Internacionais os quais a Ucrânia é signatária que tratam sobre o tema.

3.2.2. Seria a Independência do Kôssovo um precedente?

O principal  argumento levantado para validar a secessão da Crimeia foi  o

direito  à  Autodeterminação  do  Povo  russo,  conforme  defendido  pelo  Conselho

Supremo da Crimeia e pelo discurso feito pelo Presidente russo Vladmir Putin.124 

122  ONU. Assembleia Geral. Res. 2200 (XXI), 16 December 1966. International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights.  Disponível em: < http://www.un-documents.net/icescr.htm>, 
Acesso em: 27/01/2016.
123  SLOBODA, Op. Cit., p. 

124  SLOBODA, Op. Cit., p. 11

http://www.un-documents.net/icescr.htm
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O referendo obteve uma maioria  esmagadora a  favor  de uma adesão à
Rússia. Um dia após o referendo, o Conselho Nacional Supremo da Criméia
declarou a independência da Região e solicitou o reconhecimento de sua
independência por outros Estados. Já antes desta declaração, o Conselho
Supremo  da  Criméia  proclamou  que  uma  declaração  de  independência
seria tomada "no que diz respeito à Carta das Nações Unidas e toda uma
gama de outros documentos internacionais", bem como com vista a opinião
consultiva da CIJ sobre o Kosovo de declaração de independência.125 (grifos
nossos) (livre tradução)

Em 27 de março de 2014, através da Resolução 68/262,  como já explicado,

foi prolatado um Parecer pela CIJ sobre a secessão Kôssovo em relação à Sérvia,

afirmando  não  haver  norma  internacional  que  proíba  declaração  unilateral  de

independência.  A Autodeterminação  dos  Povos,  nesse  caso,  não  chegou  a  ser

questionada, mas foi o plano de fundo principal para desencadear esse processo de

separação. Dessa maneira, a Crimeia buscou seguir a mesma linha do Kôssovo, ao

realizar  a  sua  declaração  de  independência.  Contudo,  faz-se  necessário  fazer

algumas comparações.

O entendimento construído pela Comunidade Internacional e consagrado na

Resolução 2625(XXV) da Assembleia Geral da ONU consolidou a possibilidade de o

Princípio  da  Autodeterminação  dos  Povos  relativizar  a  Integridade  Territorial  e,

assim, ser instrumento para promoção da secessão desde que comprovada brutal

violação de direitos e perseguição do povo minoritário presente naquele Estado. 

No caso do Kôssovo, era bastante evidente as violações acometidas contra a

população  da  região.  O  povo  local,  além  de  não  ter  reconhecidas  suas

manifestações, foi dizimado em decorrência dos movimentos de resistência criados

com o intuito de promover sua Autodeterminação. Dessa forma, quando o Estado

pratica  atos  os  quais  violam  brutalmente  direitos  de  uma  minoria,  a

Autodeterminação dos Povos sobrepõe à integridade territorial do Estado126:

O princípio da Autodeterminação dos Povos não confere direito à secessão,
a menos que a repressão da identidade linguística, cultural ou religiosa da

125  MARXSEN, Op. Cit., p. 383. Texto do original: “The referendum produced an overwhelming
majority  in  favor  of  an accession to  Russia.  Already one day after  the referendum, the Supreme
National Council of Crimea declared the independence of Crimea and requested the recognition of its
independence  by  other  states.  Already  before  that  declaration,  the  Supreme  Council  of  Crimea
proclaimed that a declaration of independence would be taken “with regard to the charter of the United
Nations and a whole range of other international documents” as well as with view to the ICJ’s advisory
opinion on Kosovo’s declaration of independence. (…)”.

126  DELAHUNTY Op. Cit, p. 31
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minoria, por parte do governo central do Estado, seja de tal modo intensa
que justifique a separação127

No caso da Crimeia, todavia, a situação era bastante diferente. Além de ser

tratada  como uma república  autônoma,  as  pessoas  de origem russas possuíam

proteção legal  para manifestação da sua cultura, língua, etc.  Ou seja,  não havia

violações aos direitos humanos e das minorias como ocorria no Kôssovo.

Dessa maneira, a questão não seria de Autodeterminação externa, mas de

Autodeterminação interna, quer dizer, da luta por um maior reconhecimento de sua

cultura,  crença,  costumes sociais,  e  não pela  libertação e  a  separação  de uma

região em que vive uma minoria, dentro um determinado Estado. Não há, portanto,

aqui um caso de repressão pelo qual a única maneira de ser solucionada é por meio

da secessão. Pelo contrário,  a Ucrânia, inclusive, dava tratamento diferenciado à

Crimeia por meio de norma constitucional.

Além disso, é importante ressaltar que o parecer proferido pela CIJ apenas se

ateve a questão do Kôssovo, e não aproveitou o julgamento para explicar ou definir

em quais momentos o direito à secessão poderia ser devidamente manifestado128,

como bem elucida o trecho a seguir:

A CIJ não abordou a questão geral, se e em que circunstâncias o direito de
secessão pode emergir, nem se tal direito existia em relação ao Kôssovo.
Ele excluiu explicitamente as consequências da declaração e do princípio de
que isso não era coberto pela Assembleia Geral. A corte limitou o alcance do
seu parecer à questão de saber se a declaração como tal violou, ou não,
Direito Internacional129 (tradução livre)

Assim,  o  parecer  tão  somente  expressa sobre  a  Declaração Unilateral  de

Independência  não  ser  um  ato  que  vai  de  encontro  às  normas  do  Direito

Internacional.  Na  verdade,  a  invalidação  do  ato  ocorre  quando  a  ilegalidade

acompanha a declaração de independência, não partindo, assim, propriamente do

caráter unilateral.130 Em síntese:

127  SLOBODA, Op. Cit., p. 13

128  DELAHUNTY, Op. Cit, p. 29
129  MARXSEN, Op. Cit., p. 383. Tradução do Original: “(…) The ICJ neither addressed the general
question if  and under which circumstances a right  to secession might  emerge nor if  such a right
existed in regard to Kosovo. It explicitly excluded the consequences of the declaration and assumed
that  this was not  covered by the General  Assembly’s  question.  The court  limited the scope of  its
opinion to the question whether the declaration as such violated international law”.

130  ONU. Corte Internacional de Justiça.  Accordance with international law of the unilateral
declaration of independence in respect of Kosovo, Summary of the Advisory Opinion, 22 july
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No parecer consultivo relativo à declaração de independência do Kosovo, a
Corte  Internacional  de  Justiça  limitou-se  a  afirmar  que  a  declaração
unilateral  não  violava  o  Direito  Internacional  geral,  que  não  contém
nenhuma  norma  proibitiva  com  relação  às  declarações  unilaterais  de
independência.  No  parecer,  a  Corte  identificou  que  a  ilegalidade  de
declarações  de  independência  anteriores  advinha  não  de  seu  caráter
unilateral,  mas  do  fato  terem  sido  proclamadas  em  conexão  com  uma
violação do Direito Internacional.131

Dessa forma, analisando-se os fatos, fica claro que, o Parecer emitido pela

CIJ  sobre  a  Declaração  Unilateral  de  Independência  do  Kôssovo  não  é  um

precedente para a Declaração Unilateral de Independência da Crimeia. A maneira a

qual os Estados aos quais pertenciam essas regiões tratavam as minorias que nelas

habitavam foi completamente diferente. 

Além disso, em momento algum o Parecer trouxe uma solução clara sobre os

processos de secessão decorrentes da violação do direito de Autodeterminação de

um Povo,  mas tão somente tratou sobre a declaração de independência.  Assim,

tomou-se a conclusão que não há norma no Direito Internacional que proíba esse

tipo de declaração.

3.3. A postura e posição da Rússia

Trata-se a Crimeia de uma região bastante importante para Rússia, pois, além

da identificação nacional devido à população local ser de origem russa, é nela que

está localizada a maior frota naval russa no Mar Negro. Dessa maneira, sempre foi

bastante  importante  para  esse  país  manter  a  Ucrânia  dentro  de  sua  área  de

influência. 

Entretanto,  diante  dos acontecimentos  desencadeados no final  de  2013 e

início de 2014, a Rússia viu o seu poder de influência sobre aquele País entrar em

decadência. Todavia, a região da Crimeia se manifestou contra o posicionamento

restante da Ucrânia de maneira que impulsionou a Federação Russa a agir de modo

a reincorporar uma região que já foi sua e, ainda hoje, é bastante importante para

ela.

2010.  Disponível  em: <http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15987.pdf>, acesso em: 21/02/2016, p.
437/438
131  SLOBODA, Op. Cit., p. 12
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Assim,  a  Rússia  foi  um terceiro  agente  bastante  decisivo  durante  todo  o

processo de separação da Crimeia. Isso porque, ao ser tomada por manifestantes

armados pró-Rússia,  esse País  enviou  tropas de seu exército  a  fronteira  com a

Crimeia a fim de proteger a região e os seus nacionais contra o exército ucraniano. A

região foi incorporada ao Estado Russo, logo após o referendo realizado.

 Em sua defesa, buscando comprovar a legalidade de seus atos conforme o

Direito  Internacional,  argumentou  a  Rússia  estar  protegendo seus nacionais  das

violações cometidas por Kiev, ajudando um grupo minoritário, cuja origem remonta

do seu próprio Povo, a se autodeterminar, e concertando a injustiça cometida em

1954, devendo, portanto, retornar a Crimeia ao seu domínio. Por sua vez, a violação

a Integridade Territorial da Ucrania foi considerada ilegal pela Assembleia Geral da

ONU,  o  que  abre  margem  para  o  debate  acerca  do  possível  cometimento  de

Agressão por parte da Rússia.

Em primeiro  lugar,  uma transferência  territorial,  quando  uma parte  de  um

Estado passa a pertencer a outro, mudando, assim, a soberania que nele vige é

legal desde que ambos os Estados estejam de acordo.132 Todavia, quando não assim

feito, há claramente uma tomada forçada do território e, consequentemente, uma

afronta  à  Integridade Territorial  de  um Estado,  ocorrendo verdadeiras anexações

ilegais. Casos assim já foram diversas enfrentados na seara jurídica internacional. A

Resolução 267 (1969) e a Resolução 662 (1990), por exemplo, ambas do Conselho

de Segurança da ONU, condenaram, respectivamente, a anexação de Jerusalém do

Leste  por  Israel  e  a  anexação  do  Kwait  pelo  Iraque,  sendo  elas  consideradas

ilegais.133

Nesse diapasão, em primeiro lugar, deve-se lembrar que, por diversas vezes

a  Rússia  reconheceu  expressamente,  por  meio  de  um  Memorando  e  de  dois

Tratados, a Integridade Territorial da Ucrânia, como também se comprometeu em

protegê-la, sendo, portanto, uma obrigação entre os Estados.134 Cabe, além disso,

notar que a Rússia, por anos, foi uma grande defensora do Princípio da Integridade

Territorial  devido aos problemas internos com minorias, como os chechenos e os

132  DELAHUNTY, Op. Cit., p. 30

133  DELAHUNTY, Op. Cit., p. 32

134  MARXSEN, Op. Cit., p.  371
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tártaros  e,  de  repente,  inverte  o  discurso,  defendendo  que  o  princípio  da

Autodeterminação deve prevalecer em relação a população russófona da Crimeia.135

Dessa forma, é gritante a incoerência da posição russa que firma obrigações

e defende determinado princípio do Direito Internacional e, posteriormente, inverte

completamente o discurso, por pretender exercer sua soberania sobre uma região

bastante estratégica para si. Em sua defesa:

Putin argumentou que estes tratados bilaterais já não são vinculativas. Ele
considerou o regime mudar por uma revolução a partir do qual um novo
estado tinha surgido e com a qual a Rússia não tinha concluído qualquer
acordo . Este argumento é, obviamente, uma declaração política . Ele não
tem nenhuma base na atual  doutrina do Direito  Internacional.  A questão
internacional da sucessão de Estados sequer surge em relação à Ucrânia,
porque  uma  mudança  revolucionária  de  regime  não  constitui  uma
descontinuidade da condição de Estado num dado território136

Ademais,  a  Rússia  também argumentou  estar  protegendo seus nacionais,

sendo, inclusive essa a tese usada pelo parlamento russo para autorizar o envio

tropas e o uso da força no Estado Ucraniano.137 A questão traz para o debate o artigo

51 da Carta das Nações Unidas e a Resolução 3314 (XXI) da Assembleia Geral das

Nações  Unidas.  Casos  assim  já  foram  motivos  de  debates  no  meio  jurídico

internacional, não trazendo, porém, grandes contribuições. O caso da invasão de

operação de Israel  em Uganda para salvar  nacionais capturados pela Frente de

Libertação Popular da Palestina dividiu opiniões dentro do Conselho de Segurança

da  ONU,  sendo,  por  um  lado  considerado  um  ato  de  violação  de  integridade

territorial  e,  por outro,  uma operação absolutamente necessária para salvar civis

israelenses em uma situação de ameaça.138 

Não foi, porém, emitida resolução sobre o assunto de modo que o assunto

ainda é bastante obscuro, não havendo, assim, um precedente. Após, o atentado do

dia 11 de setembro de 2001 alguns países começaram a se inclinar pela legitimidade

da proteção dos nacionais em casos de risco em outro Estado, não ferindo, portanto,

135  CHRISTAKIS, Theodore. Self-determination, territorial integrity and fait accompli in the 
case of Crimea Zeitschrifit für ausländisches öffentliches Retch und Völkerrecht (Heidelberg Journal 
of International Law), Vol. 75/1, 2015, p. 75-100. Disponível em: http://ssrn.com/abstract=2531321, 
Acesso em: 21/02/2016, p. 76
136  MARXSEN, Op. Cit., p. 371/372

137  MARXSEN, Op. Cit., p. 372

138  DELAHUNTY, Op. Cit., p. 38

http://ssrn.com/abstract=2531321
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o  art.  51  da  Carta  da  ONU,  como  também não  sendo  considerado  um ato  de

agressão.

O argumento utilizado pelo o qual daria a possibilidade da auto-defesa no

caso em questão é o fato de que população é elemento essencial para a existência

de um Estado de maneira que um ataque o qual ponha em risco uma quantidade

significativa de nacionais dá a legitimidade para uma resposta por parte do Estado

da população atacada.139 O argumento possui um fundamento bastante interessante,

porém se mostra  problemático ao generalizar  demais  os  casos de uso da auto-

defesa.  Além  disso,  sua  aplicação  pode  causar  a  relativização  exacerbada  de

princípios como a Integridade Territorial e da Soberania, os quais são basilares na

construção das normas de Direito Internacional.

No  caso  da  Crimeia,  deve-se  observar  que  o  processo  todo  acabou

resultando  na  anexação  da  região  na  Rússia.  Não  foi,  portanto,  uma  simples

investida  pela  proteção  dos  seus  nacionais.  A forma  de  agir  de  Estado  Russo

ameaçou civis de outro país, como também violou a Integridade Territorial dele, tudo

isso sem autorização alguma do Conselho de Segurança, sendo uma manifestação

clara de interesse particulares sobre a região, como também de um ato de agressão

Internacional.

Nesse diapasão, a Rússia alega que não houve anexação por parte dele,

mas  um  genuíno  processo  de  auto-determinação  dos  povos  pela  população

russófona  da  Crimeia140.  Ademais,  houve  pedido  do  Presidente  Ucraniano

Yanukovych,  logo  após  sua  fuga,  autorizando,  assim,  a  investida  russa  para

reestabelecer  a  ordem  no  país141.  Mesmo  sendo  um  argumento  bastante

interessante, essa Intervenção por convite não merece prosperar pois, em nenhum

momento, ter a Rússia demonstrado em realizar o pedido do ex-presidente, mas, tão

somente, “agir em defesa” dos russófonos da Crimeia. Ademais, o atual presidente,

embora  eleito  pelo  povo,  ao  fugir,  abandonou claramente  suas funções políticas

frente ao Estado ucraniano, de modo que o seu pedido em nenhum momento goza

de legitimidade.

139  MARXSEN, Op. Cit., p. 373

140  CHRISTAKIS, Op. Cit., p. 79.

141  MARXSEN, Op. Cit., p. 375.
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CONCLUSÃO

A própria  ordem  jurídica  internacional  reconhece  hoje  não  haver  normas

proibitivas aos atos de independência e, consequentemente, à secessão de Estado.

Contudo, essa prática, embora aceita, não é incentivada, porquanto é necessário a

manutenção da estabilidade política, como também ser imprescindível compreender

cada caso em concreto a fim de se tomar uma posição.  
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A problematização dessa matéria, contudo, não se prende ao fim  pretendido

pelo Estado, mas, na verdade pelo meio utilizado para alcançar esse objetivo. Dessa

maneira, a ilegalidade não paira na Declaração Unilateral de Independência, mas na

forma pela qual  foi  realizada.  Assim, a evolução sobre a aplicação do Princípio

Autodeterminação dos Povos foi fundamental para se atingir esse entendimento. 

O  entendimento  construído  a  partir  dos  sucessivos  processos  de

descolonização da África e Ásia durante o século XX e consagrado  por meio da

Resolução 2625   (XXV)  da Assembleia  Geral  da  ONU,   abriu  espaço para  que

futuros  processos  de  Sucessão  Estatal  decorrentes  do  tolhimento  do  Direito  à

Autodeterminação  de  um  povo  viessem  ser  legitimados.  Assim,  se  antes  era

rejeitada qualquer vinculação do Princípio da Autodeterminação como instrumento

legitimador de um processo de secessão, hoje o entendimento é o contrário.

Isso foi exposto no parecer sobre a Declaração Unilateral de Independência

do Kôssovo emitido pela CIJ. Embora não tratasse diretamente sobre o assunto,

declarou não haver nenhuma norma proibitiva no Direito Internacional que proíba tal

ato,  não  se  opondo,  portanto,  a  independência  deste  país.  Ao  optar  não  tratar

diretamente  sobre  a  questão  meio,  ou  seja,  dos  motivos  os  quais  levaram  a

independência, fica claro a posição da Comunidade Internacional  em não querer

criar teses que incentivem processos de secessão similar.

Todavia,  esse  silêncio  adotado  ratifica  o  entendimento  firmado  pela

Assembleia Geral da ONU, tendo em vista não fazer óbice as atitudes adotadas pelo

Kôssovo para garantir a efetivação do Direito à Autodeterminação do seu povo. Ora,

a luta  da  população albanesa kossovar  contra  a Sérvia  foi  reflexo  da repressão

violenta por parte desse Estado contra a livre manifestação cultural, social e política

daquele povo, de modo que somente por meio de uma ruptura territorial a população

do Kôssovo teria o seu direito à auto-organização e livre manifestação garantido.

É perfeitamente plausível  a preocupação da Comunidade Internacional.  Ao

ser  concedido  ao  Princípio  da  Autodeterminação  dos  Povos  esse  poder,  ocorre

necessariamente uma relativização de dois outros Princípios fundamentais para a

manutenção  da  ordem  e  da  segurança  jurídica  internacional:  a  Soberania  e  a

Integridade Territorial. 
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Ambos os Princípios são imprescindíveis para garantir  a existência de um

Estado,  de  modo  que,  priorizar  por  uma  maior  predominância  do  Princípio  da

Autodeterminação poderia acarretar a banalização daqueles, abrindo espaço para

que movimentos separatistas pudessem agir desenfreadamente. Foi essa a tentativa

da Crimeia e da Rússia ao defenderem o processo de separação e anexação da

região.

Todavia, a população russófona da Crimeia não possui respaldo jurídico que

legitime  seu  ato,  seja  por  meio  do  direito  interno,  quanto  por  meio  do  Direito

Internacional.  O  referendo  violou  normas  constitucionais  da  Ucrânia  e  afrontou

princípios  estabelecidos  por  tratados  os  quais  esse  país  é  signatário.  Dessa

maneira, não cabe a uma só região decidir sobre a relativização da inviolabilidade

territorial ucraniana, se isso é garantia constitucional e, consequentemente, assunto

de interesse de toda a nação.

Ademais,  a  Comunidade  Internacional,  por  meio  da  Assembleia  Geral  da

ONU, logo se posicionou contra o processo de independência e anexação. De fato,

é notória as ilegalidades cometidas contra as normas jurídicas internacionais, como

também as contradições do posicionamento da Rússia sobre o assunto diante do

caso. Não há que se falar em arbitrariedades e tolhimentos cometidos pelo Governo

ucraniano contra a população russófona da região. Pelo contrário, a Crimeia, desde

a  independência  da  Ucrânia  possuiu  tratamento  diferenciado  garantido

constitucionalmente devido às questões identitárias da região.

Além disso, a Rússia expressamente manifestou obrigação de proteção do

território ucraniano reconhecendo a sua inviolabilidade, como também, por muitos

anos, defendeu a Integridade Territorial dos Estados de forma veemente, tendo em

vista a existência de grupos minoritários com desejo emancipatório dentro de seu

território.  Todavia, diante dos rumos os quais tomaram o conflito estabelecido na

Crimeia, viu o país a oportunidade de recuperar uma região de grande importância

para ele, o que fez, assim assumir um discurso incoerente.

A posição  de  enviar  tropas  para  atuarem  na  região  sobre  o  pretexto  de

proteger seus nacionais nada mais é do que um mero expediente retórico adotado

pela Rússia para tentar legitimar a ilegalidade absurda de seus atos. Embora ainda
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seja bastante incerto se realmente a defesa de nacionais em solo estrangeiro trata

de  legítima  defesa,  o  processo  culminou  na  anexação  da  região  crimeiana  ao

território russo, indo muito além do fato pretendido.

A ingenuidade  em  afirmar  não  se  tratar  de  uma  anexação  da  Rússia  à

Crimeia, mas uma genuína manifestação de autodeterminação beira ao absurdo. O

país  interviu  diretamente  no  processo  e  se  manifestou  publicamente  sob  a

justificativa de está realizando uma restauração ao ato arbitrário e inconstitucional

realizado em 1954 o qual cedeu a região à Ucrânia. Dessa forma, fica clara que a

postura do Estado russo foi completamente de encontro a normas internacionais,

ferindo a Soberania e a Integridade Territorial de Estado estrangeiro, caracterizando,

assim, claramente um ato de agressão. 

Assim,  o  processo  de  secessão  da  Crimeia  em relação  à  Ucrânia  e  sua

posterior anexação a Rússia baseado no Princípio da Autodeterminação dos Povos

é completamente infundado e, por isso, ilegal. É fundamental, porém, ressalvar que

a aplicação desse princípio como meio de promoção da secessão foi uma evolução

mais do que fundamental dentro do Direito Internacional. Isso porque trouxe uma

real  garantia a efetivação desse Princípio.  Todavia, por se tratar de processo de

Sucessão de Estado, deve o caso ser sempre analisado criteriosamente à luz dos

demais Princípios do Direito Internacional, a fim de não tornar a Autodeterminação

mecanismo  arbitrário  para  a  promoção  da  independência  de  um  Povo,  como

também não ferir as normas jurídicas internacionais vigentes.
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