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O presente paper tem como intuito avaliar em que medida a oposição norteamericana ao estabelecimento de um Tribunal Penal Internacional permanente, capaz de
julgar crimes de guerra, crimes contra a humanidade e o crime de genocídio no plano
internacional, pode estar atrelada a uma concepção pluralista da sociedade internacional,
sobremaneira no contexto de pós-11 de Setembro. Por pluralismo, a abordagem da
Escola Inglesa das Relações Internacionais entende, resumidamente, como sendo uma
vertente normativa da sociedade internacional segundo a qual está na comunidade
política - o Estado - o lócus da legitimidade e moralidade última de qualquer decisão ou
ação política. Segundo essa vertente, a concepção de direitos humanos aparece
necessariamente determinada e reduzida pelas fronteiras do Estado, protegida pelos
princípios basilares da Paz de Westfália, datada de 1648: a soberania e a não-intervenção.
Os Estados Unidos, segundo a presente investigação, é um dos defensores dessa
concepção de sociedade internacional, isto é, dessa sociedade composta invariavelmente
de Estados. Assim, parece ser possível encontrar insights de porque a administração Bush
se opôs de modo tão veemente ao estabelecimento do TPI.
Para cumpri com o objetivo supracitado, o paper explicitará em um primeiro
momento o que consiste essa vertente normativa da Escola Inglesa denominada de
“pluralista”. Em seguida, será analisado de que modo as administrações Clinton e Bush
lidaram com as negociações para o estabelecimento do Tribunal Penal Internacional
(TPI). Finalmente, ao fazer uma análise comparativa da posição dos dois governos acerca
da possível ratificação norte-americana ao Estatuto de Roma que funda o TPI, o artigo
apontará para a importância de se considerar essa vertente normativa da Escola Inglesa
intitulada de “pluralista” a fim de se compreender a mudança, ainda que sutil, de política
externa norte-americana nessa temática da responsabilização penal individual no plano
internacional, tão cara para o debate maior de direitos humanos.
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A Escola Inglesa (EI) das Relações Internacionais (RI)1 afirma que os elementos
centrais da sociedade internacional são o compartilhamento de valores pelos seus
membros, o reconhecimento de um conjunto de normas e o comprometimento dos
Estados com instituições comuns. Todavia, a Escola Inglesa é comumente dividida, em
dois grandes grupos que diferem quanto ao peso do papel e escopo dos valores na
sociedade internacional: os pluralistas e os solidaristas.
Algumas questões como a de quão satisfatoriamente a estrutura da sociedade
internacional contemporânea tem funcionado ou como certo grau de ordem é obtido na
sociedade internacional movem esse debate. Tradicionalmente, a preocupação central
quando se discute essa sociedade tem sido com a ordem.
Os teóricos da EI buscam avaliar se um tipo específico de normas legais e morais
internacionais tem uma maior probabilidade de contribuir para a sustentação dessa
ordem, e se com relação a certos objetivos específicos, a sociedade internacional pautada
em Estados soberanos funciona melhor ou é mais adequada do que outro arranjo
institucional global possível (LINKLATER; SUGANAMI, 2006, p.60).
Para responder a essas questões, Bull contrapõe duas tendências no Direito
Internacional Público: a pluralista, mais associada ao século XIX, e a solidarista,
associada com o século XX. Essas duas tendências julgam empiricamente o mundo de
modo distinto, bem como conformam posições normativas divergentes (há quem diga
complementares) acerca do mundo que também seria desejável.
A diferença entre pluralismo e solidarismo foi introduzida por Bull em um texto
intitulado de The Grotian conception of international society, publicado pela primeira
vez em um livro cujo título é Diplomatic investigations: essays in the theory of
international politics2:
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Um dos momentos mais significativos do pensamento de RI na Grã-Bretanha ocorreu no final dos anos
50, momento em que um grupo de acadêmicos se reúne para formar um Comitê que investigaria questões
fundamentais concernentes à teoria internacional. O primeiro encontro formal do Comitê foi em janeiro de
1959, data que ficou sendo considerada a origem do Comitê. Foi Herbert Butterfield, que, no intuito de
articular uma nova análise das RI, reúne em 1959 o Comitê Britânico sobre a Teoria da Política
Internacional, instância em que germina a Escola Inglesa e seu conceito basilar de sociedade internacional.
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Posteriormente Alderson e Hurrell (1999) publicaram esse texto de Bull em uma coletânea sobre o autor.

Pluralism and solidarism, which at the beginning referred mainly to two
contrasting empirical interpretations about whether there was sufficient
solidarity or potential solidarity to make law enforcement workable in
the existing international society have now come by and large to be
taken to mean two contrasting normative positions, one aiming at a
minimalist goal of the orderly coexistence of states, and the other going
beyond this to include a more demanding goal of the international
protection of human rights standards globally (LINKLATER;
SUGANAMI, 2006, p.6).

A diferença central entre o solidarismo e o pluralismo de acordo com Bull pode
ser apresentada da seguinte maneira:
The central Grotian assumption is that of the solidarity, or potential
solidarity, of the states comprising international society, with respect to
the enforcement of law […]. In the conception of international society
which stands opposed to the Grotian doctrine the contrary assumption
is made that states do not exhibit solidarity of this kind, but are capable
of agreeing only for certain minimal purposes which fall short of that of
the enforcement of the law. In the view it takes of the area of actual or
potential agreement among the member states of international society it
may be called pluralist where the Grotian doctrine is solidarist (BULL,
1999, p.97).

Os três temas que dividem, segundo Bull, as duas posições sob análise – o
pluralismo e o solidarismo, associdadas respectivamente com Oppenheim, expoente do
positivismo jurídico, e com Grotius, expoente do jusnaturalismo - são: o lugar ocupado
pela guerra na sociedade internacional; as fontes de direito que vinculam os membros da
sociedade; o status conferido aos indivíduos nessa sociedade de Estados (BULL, 1999,
p.97).
Na primeira fonte de desacordo, Bull irá apontar Oppenheim não atribuindo
nenhum papel ao Direito Internacional Público (DIP) no que tange à diferenciação entre
as bases legítimas e ilegítimas de se recorrer a uma guerra. Para Oppenheim: “War [...] is
the prerogative right of sovereign states; and law is concerned simply to take account of
the fact of war when it occurs, and to regulate the way in which it is conducted” (BULL,
1999, p.99). Para Grotius, entretanto, o DIP tem por função diferenciar os Estados que
recorrem à guerra por razões justas e os que recorrem por razões injustas. A fim de se
configurar como uma guerra justa, ela deve ser travada para garantir direitos.
Em relação à segunda fonte de discordância, Bull apregoa um papel ao direito
natural no governo das relações entre os Estados soberanos. Oppenheim preocupa-se

exclusivamente com o direito positivo, que emana do costume e do tratado (BULL, 1999,
p.111):
According to Bull, Grotiu`s naturalism contributed to his solidarism –
for Grotius believed that certain a priori principles of justice, contained
in the Law of nature, ought to apply to international relations and in so
asserting, Grotius did not pay any attention to the empirical question of
whether there was sufficient degree of solidarity in international society
to make such principles effective” (LINKLATER; SUGANAMI, 2006,
p.63)3

A terceira fonte de divergência é que, para Oppenheim, os Estados são os únicos
sujeitos de direitos e deveres no plano internacional. Já Grotius aponta para a existência
de uma comunidade humana, na qual os indivíduos estão sujeitos à lei natural:
For Oppenheim international society is composed of states, and only
states possess rights and duties in international Law. Individuals, in his
view, may be regarded as objects of international law, as when rights
and duties are conferred upon them by international agreements
regarding diplomatic immunities or extradition; but these are rights and
duties in the domestic law of the country concerned and do not render
the recipients of them members of international society own their own
rights. […]. In Grotiu`s system, however, the members of international
society are ultimately not states bu individuals. The conception of a
society formed by states and sovereigns is present in his thought; but its
position is secondary to that of the universal community of mankind,
and its legitimacy derivative from it (BULL, 1999, p.112).

Oppenheim não negava a existência de normas morais às quais os indivíduos se
submeteriam enquanto membros da raça humana. O que ele nega é que esses princípios
façam parte do sistema de direito positivo aceitado pelos Estados e que governam suas
relações (LINKLATER; SUGANAMI, 2006, p.64).
Grotius via como secundária a sociedade formada por Estados diante da
comunidade universal de homens, posto que a legitimidade da primeira deriva da
legitimidade da última. Mas a preocupação exclusiva com a sociedade de Estados e uma
posição que sustente esta como apenas uma camada do mundo no qual se apresenta a
comunidade moral dos homens, não corresponde necessariamente à diferença entre
pluralistas e solidaristas.
O pluralismo rejeita tentativas de incorporar um conjunto estabelecido de valores
na sociedade internacional e não trata de questões como o cumprimento dos direitos
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Essa afirmação não quer dizer que todos os jusnaturalistas são solidaristas – vide Emeric de Vattel – e
nem que todos os solidaristas são jusnaturalistas – vide Hedley Bull.

humanos e o respeito estrito a princípios democráticos como pertencendo ao domínio da
sociedade internacional. Isto é, não vê como frutífera a incorporação desses valores na
sociedade internacional. O escopo dessa sociedade deve ser mínimo e se centrar na
ordem, se restringindo a acordos sobre a soberania, não-intervenção e diplomacia
(ECKERT, 2006, p.5). Os pluralistas têm, assim, relegado a uma posição secundária as
questões éticas, sobremaneira as questões de justiça.
O pluralismo ou nega a existência de uma sociedade internacional ampla o
bastante para abarcar todos os seres humanos ou, quando aceita os indivíduos como parte
dessa sociedade, coloca-os submetidos à idéia de moralidade do Estado.
Mas o Estado deve ter um direito absoluto de governar seus cidadãos? É nítido
que as atrocidades cometidas por Estados soberanos estão produzindo uma reação
solidarista, que questiona os custos de uma ordem pautada nas instituições pluralistas da
sociedade internacional
If one does not feel very strongly that, for instance, a massive human
rights abuse in one country is a serious moral concern for the rest of the
humankind, one may tend to be relatively tolerant of an empirical
suggestion that there is no sufficient solidarity in the world at present to
make it on balance profitable to permit or legalize humanitarian
intervention (LINKLATER; SUGANAMI, 2006, p.63).

É com respeito ao direito de intervenção humanitária que o pluralismo e o
solidarismo são contrastados por Wheeler. “Whereas Wheeler uses ‘solidarism’ partly to
denote an empirical judgment about the solidarity or potential solidarity existing in
international society, he also uses it to mean a substantive moral doctrine in favor of an
international protection of human rights worldwide” (LINKLATER; SUGANAMI, 2006,
p.71)
Os pluralistas certamente não aceitam um argumento a favor de uma intervenção
humanitária, cujo objetivo seja restabelecer os direitos humanos de uma parcela de
indivíduos do mundo. Robert Jackson (2003, p.42) chega inclusive a afirmar que o
solidarismo envolve um paternalismo objetável, além de poder comprometer a ordem do
sistema internacional
Whereas Wheeler believes it to be the responsibility of the richer and
more powerful states to take care of intolerable miseries experienced in
other less successful states, Jackson holds that this is the responsibility
of the states in which miseries are experienced (SUGANAMI, 2005,
p.38)

Assim, pluralistas e solidaristas diferem quanto à imputação da responsabilidade
moral no plano das relações internacionais quando alguma situação de injustiça se
apresenta, revelando posições divergentes quando se trata de avaliar as implicações do
princípio da soberania: “For instance, the international norm prohibiting intervention in
the domestic affairs of another state not only protects state sovereignty, it also shapes
what it means to be a sovereign state” (ALDERSON; HURRELL, 1999, p.35)
[...] Wheeler assumes humankind, despite its division into sovereign
political communities, to form a unified moral community, whereas
Jackson sees sovereign political communities to be each responsible for
their own citizens` welfare. Their normative difference may be
expressed as a difference concerning what moral implications they each
read into the concept of sovereignty (SUGANAMI, 2005, p.40).

O pluralismo da Escola Inglesa é associado a uma visão conservadora da
política mundial, por levar o estadocentrismo muito a sério, e restrita no que diz respeito
a conceber o mundo como constituído por formações territoriais distintas e exclusivas.
Em outras palavras, os insiders são apenas aqueles que estão dentro dessas formações
territoriais:
It is portrayed as statist, order fixated and backward looking in its
concern for the preservation of a society of states that is rooted in a
Westphalian account stressing the division of the world into distinct,
disjoint and mutually exclusive territorial formations” (WILLIAMS,
2002, p.1, mantendo grifo do autor).

Os solidaristas, ao contrário, por tomarem o indivíduo como o sujeito último de
preocupação normativa, adotam uma causa progressivista. Avaliam a emergência de uma
sociedade mundial e mais orientada para questões de justiça, mais inclusiva na sua
abordagem dos atores na política mundial e menos constrangida em relação a práticas e
instituições do passado temendo fragilizar a ordem: “In academic terms, solidarism
contributes to the re-convening of the English School in the sense of a research program”
(WILLIAMS, 2002, p.2, mantendo grifo do autor).
Muitos solidaristas passam a constatar a eficácia relativa do sistema de Estados
soberanos quando se trata de proteger os indivíduos, e passam a se questionar como é
possível que dentro da framework da sociedade internacional certas injustiças na
sociedade mundial possam ser retificadas. Nicholas Wheeler se configura como um
exemplo:
The degree of idealism that drives Wheeler is at odds with the prevalent
image of the English School as a group of somewhat conservative,

almost complacent, thinkers, though, as was noted, later writings by
Bull and Vincent had begun to show signs of change. Vincent, in
particular, had moved clearly into the realm of ethical enquiry in his
book on human rights, and argued that the right to subsistence, as well
as freedom from violence, is the most basic of all human rights,
entailing corresponding duties, on the part of the outside states, to
protect such values. Wheeler`s book is an extension of this normative
turn in the English School`s orientation” (LINKLATER; SUGANAMI,
2006, p.71).

Conforme o século XX avança, importantes desafios éticos à realidade das
relações internacionais são colocados: “The concatenation and pace of change in global
material circumstances is reconfiguring traditional questions about the limits of duty, the
bound of obligation and the referents for justice” (BOOTH et al, 2000, p.25).
O sofrimento humano, não importa de onde venha, passa a ser visto como uma
grave injustiça e um imperativo para a ação
Thus Vincent, with one eye looking back before the Westphalian
settlement gave rights to sovereigns, aims to ‘re-open’ the state and
‘work human rights into the cracks of international society’, but without
also demanding against prudence that the state-system be dismantled
and its norms be swept aside to achieve it. Working in some of the
same cracks, a self-described critical international society position has
coalesced in the 1990s. Committed to the project of ‘securing
legitimacy for new practices of humanitarian intervention’, this position
challenges the members of international society to be ‘guardian angels’
not ‘gangsters’ by contributing to the development of a capacity to
respond to genocide and other extreme instances of human suffering
(EPP, 1998. p.62, mantendo grifo do autor)

Nota-se que os escritos de Hedley Bull e John Vincent notoriamente mudam de
um enfoque pluralista para um enfoque solidarista. A questão central deixa de ser “What
would be good for order in the world of states”, passando a ser “what ought morally to be
done about injustices in the world of mankind?” (LINKLATER; SUGANAMI, 2006,
p.67).
É nesse ponto que a justiça passa a ser parte constitutiva da ordem internacional e
em que argumentos de poder político e moral passam a vir juntos, tornando a relação
entre ordem e justiça nos trabalhos da EI um ponto a ser explorado.
Para Dunne e Wheeler, o trabalho de Bull apresenta-se como uma referência por
conter a semente de três paradigmas da política mundial: realismo, pluralismo e
solidarismo, que enfatizam respectivamente os temas do poder, da ordem e da justiça:
In place of realism, Bull argued for a pluralist conception of
international society on the grounds that it preserved international

order, but he was increasingly concerned that the ideological
polarization of post-1945 international society threatened to undermine
the very order that pluralism promised. For this reason, Bull was drawn
to a solidarist theory of international society which, mindful of
considerations of order, sought to place justice at the centre of foreign
policy (DUNNE; WHEELER, 1996, p.92).

Bull definiu a concepção pluralista da sociedade internacional como sendo aquela
segundo a qual os Estados somente são capazes de acordar apenas para propósitos
mínimos, sendo que o mais crucial deles é o reconhecimento da soberania e da norma da
não-intervenção. A moralidade do pluralismo está na suposição de que os Estados têm
legitimidade em si mesmos:
For pluralists, the society of states is based primarily on a procedural
conception of common values: this is neatly encapsulated in Andrew
Linklater`s comment that ‘states are able to agree on the need for order
despite their competing views of justice’. In other words, while states
do not share substantive goals and values, they nevertheless recognize
that they are legally and morally bound by a common code of coexistence (DUNNE; WHEELER, 1996, p.95).

O solidarismo se assenta na suposição de uma solidariedade, ainda que potencial,
entre os Estados com respeito ao cumprimento das leis no plano internacional. Essa
concepção busca subordinar o uso da força no plano internacional à vontade coletiva do
conjunto de Estados. Uma das manifestações dessa vontade coletiva diz respeito ao que
Bull chama de força de polícia, pela qual os Estados exibem sua solidariedade no
momento em que um Estado violasse as regras e normas basilares da sociedade
internacional. Numa segunda manifestação, essa vontade poderia chegar a desafiar o
princípio da não-intervenção:
On this reading of solidarism, state leaders` are burdened with the
guardianship of human rights everywhere. In contrast to the pluralist
emphasis upon the rights and duties of states, this deeper level of
solidarism places the rights and duties of individuals at the centre of its
ethical code (DUNNE; WHEELER, 1996, p.95).

Entretanto, Bull destaca que as tentativas de implementar esquemas solidaristas
redundaram numa minimização dos mecanismos tradicionais de sustentação da ordem
inter-estatal, o que expressa uma rejeição por parte de Bull dessa posição normativa.
Além disso, ele via uma dificuldade grande em atingir um grau de consenso suficiente
acerca da concepção de justiça para a realização de um projeto solidarista.
Bull interpreta a justiça como sendo um conceito subjetivo e a ordem como
possuindo conteúdo objetivo. “The great strenght of pluralism is that it enables states

with different conceptions of justice to provide for a minimum interstate order; but,
crucially, the moral value of a pluralist society of states has to be judged in terms of its
contribution to individual well being since Bull makes this the ultimate test of any ethical
position” (DUNNE; WHEELER, 1996, p.96).
No entanto, o Bull tardio mostra uma desilusão muito grande com o pluralismo,
pois via que essa posição normativa não estava provendo ordem entre os Estados e que
também não se mostrava capaz de prover ordem na sociedade mundial mais ampla.
Uma incongruência forte de Bull é o fato de ele ser comumente tomado como um
pluralista e dizer que os objetivos da sociedade dos seres humanos têm prioridade:
If the political framework of world politics, organized as a society of
sovereign states, is argued to be the best practically available alternative
for the achievement, not of any goals, but specifically of those which
are presented as having the status of the elementary, primary and
universal goals of all social life, it is difficult to see that such an
argument is not actually a moral one (LINKLATER; SUGANAMI,
2006, p.111)

As razões que Linklater e Suganami atribuem a essa transição do pluralismo para
o solidarismo nos escritos de Bull e outros autores como John Vincent são:
First of all [...] international society was evolving in the direction of
increased solidarism, not only in its normative aspirations, but
apparently also in the degree to which such aspirations were taken
seriously by states. This was of course the background against which
they shifted their focus from the issue of order to that of justice
(LINKLATER; SUGANAMI, 2006, p.67).

Assim, percebe-se que o debate pluralismo versus solidarismo leva a uma tensão
fundamental entre ordem e justiça internacionais. A importância de se tratar esses dois
valores – ordem e justiça – das RI, está no fato de que sem a justiça internacional, não
pode existir ordem nas relações internacionais no longo prazo. E sem ordem, não pode
haver um progresso pacífico na direção de um mundo mais justo.
Tendo apresentado, ainda que sucintamente, o que a vertente solidarista da Escola
Inglesa sustenta, e tendo já inicialmente sustentando que ela pode se portar como uma
lente analítica relevante para investigar a posição da política externa norte-americana
para o TPI, descreveremos a partir de agora como se desenrolou a política externa de
Clinton e de Bush na temática a fim de identificarmos as similitudes e distinções entre
ambas.

2. A política externa norte-americana para o Tribunal Penal Internaciona

2.1 - Unilateralismo X Multilateralismo
Recentemente, os EUA rejeitaram diversos tratados e acordos internacionais,
incluindo o Protocolo de Kyoto sobre Mudanças Climáticas, O Tratado Internacional de
Proibição de Minas Terrestres, Programa de Ação para o Comércio Ilícito de Armas
Leves e o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, sendo que este último nos
interessa de modo particular no presente paper.
Esses eventos são comumente associados à “virada unilateral” na política externa
norte-americana, associada ao governo de George W. Bush (SKIDMORE, 2005, p.208).
O estudo de John Gerard Ruggie acerca do multilateralismo aponta que uma política
externa multilateral investe na criação e manutenção de instituições internacionais que
venham a facilitar a coordenação e cumpre com as regras, normas, princípios e processos
de tomada de decisão no âmbito dessas instituições (SKIDMORE, 2005, p.209).
Em relação ao multilateralismo, os EUA após a 2ª Guerra Mundial praticavam
uma política externa genuinamente multilateral, portando-se como “[...] an active
institution-builder after World War II[...]” (SKIDMORE, 2005, p.209). Essas
instituições, assim que eram estabelecidas, passavam a depender do poder e dos recursos
norte-americanos. Os EUA passavam assim a definir os contornos da ordem
internacional compativelmente com seus interesses4.
Com o fim da Guerra Fria observa-se um declínio de investimento por parte dos
EUA nas instituições internacionais: “The growing reluctance of the US to invest in
international institutions is best illustrated by US policy toward the UN. Periodically
during the 1980s and 1990s, the US Congress unilaterally withheld a portion of US dues
to the UN general budget and peacekeeping accounts in protest of various UN policies or
organizational deficiencies” (SKIDMORE, 2005, p.216).
O fim do confronto leste-oeste também fez com que o presidente tivesse
dificuldades em perseguir e definir concepções amplas de interesse nacional,
“empoderando”, por outro lado, os interesses paroquiais e burocráticos que
frequentemente se opunham a compromissos multilaterais externos.
4

Vale pontuar que uma característica da participação norte-americana nas instituições internacionais
durante e após a 2ª Guerra era a demanda por prerrogativas especiais. A demanda pelo poder de veto no
Conselho de Segurança das Nações Unidas é um exemplo.

Um exemplo bastante ilustrativo de poderes burocráticos que começaram a
emergir e a influenciar numa base constante a política externa norte-americana em
relação ao TPI diz respeito ao complexo militar-industrial, que
[…] proportionately larger in the US than in any other advanced
industrial country – often serves as a break on multilateral initiatives
that impinge upon the resources or autonomy of the US defense
establishment. American military leaders and their allies in the
Congress and the private military-industrial sector have lobbied
against a number of recent international agreements with considerable
effectiveness. Military officials have opposed US participation in the
ICC […] (SKIDMORE, 2005, p.221, grifo nosso).

Skidmore ressalta ainda que a mudança de hegemonia (pós 2ª Guerra Mundial)
para unilateralismo (fim da Guerra Fria) na política externa norte-americana coincidiu
com a dominância crescente do Departamento de Defesa em relação ao de Estado na
competição burocrática por recursos e influência: “[...] the unilateralist turn has clearly
empowered bureaucratic advocates of hard power (i.e., military force) relative to those
responsible for the deployment of soft power (i.e., diplomacy)” (SKIDMORE, 2005,
p.221).
Tendo isso em mente, devemos nos perguntar em relação à política externa norteamericana para o TPI se houve de fato mudança de política da administração Clinton
para a administração Bush.
A princípio, a resposta parece ser óbvia: sim. Isso dada à retirada da assinatura do
Tratado de Roma por parte da administração Bush. Mas há outros elementos que nos
fazem pensar que a intenção revelada de Clinton não era compatível com sua intenção
real, e que a política da administração Bush para o tribunal configura-se como uma
continuidade à de Clinton.
A noção dos burocratas executivos extremamente envolvidos na política (politics)
de formulação de política (policy) é fundamental para buscarmos compreender a
preferência muitas vezes não revelada dos diversos atores que estão por trás da
formulação da política externa de um país, que comumente é tratada como um bloco
monolítico5. E esse envolvimento das burocracias no processo de formulação de política
5

Essa noção da participação dos burocratas na formulação de policy vai de encontro às doutrinas
administrativas que descrevem os burocratas como administradores neutros implementando as leis e
decisões tomadas pelos políticos eleitos, como bem afirmam Hart e Rosenthal, 1998, p.223. Weber, grande
estudioso da burocracia queria que os burocratas fossem controlados por políticos fortes e tivessem pouco
envolvimento na política. Já Woodrow Wilson, pai da falida Liga das Nações, estava preocupado com a
politização da burocracia. A esfera da política, cujos elementos são interesses, valores, conflitos e

norte-americana para o TPI é evidente e será apresentado mais objetivamente na sessão
subseqüente.
Hart e Rosenthal apontam para o fato de que na história do pós-guerra nos
Estados Unidos, os principais jogadores institucionais, isto é, o presidente, os secretários
de defesa, de estado, do conselho nacional e o congresso, moveram-se tanto para cima
quanto para baixo na ordem de poder político, passando por períodos em que eles tiveram
de enfrentar coalizões de oponentes dentro da administração e que buscavam virar o jogo
contra eles (1998, p.239).
É justamente essa oscilação, isto é, esse jogo burocrático, e que chega muitas
vezes a extrapolar para fora do Executivo, que o presente trabalho passará a relatar,
analisando a negociação e assinatura do Tratado de Roma que estabelece o Tribunal
Penal Internacional por parte da administração Clinton e a retirada da assinatura do
mesmo tratado por parte do governo Bush.
Partindo da premissa de que decisões podem ser revertidas, ignoradas, não
implementadas ou até mesmo mantidas, como avaliar a política externa desses dois
governos, ou melhor, a barganha ocorrida no interior dessas duas gestões ao se pensar o
Tribunal Penal Internacional? Em que medida as burocracias apresentavam objetivos
e/ou meios para atingir seus objetivos em relação ao TPI que realmente se
diferenciavam? Até que ponto os dois governos em si se diferenciavam em suas políticas
para o TPI? O jogo de forças se restringiu à barganha burocrática, isto é, limitou-se ao
Executivo, ou houve influência do Congresso, da mídia ou até mesmo da sociedade civil?
É claro que há diferentes graus de intensidade do jogo político-burocrático. Esses
graus variados requerem também julgamentos variados. Os EUA, por exemplo, dentro
desse continuum conceitual que varia de “[...] cold to hot bureaucratic politics [...]”
(HART & ROSENTHAL, 1998, p.239), insere-se certamente na hot bureaucratic
politics.
Ironicamente, os oficiais que estão plenamente afinados com esse conflito e
compartimentalismo característicos da política-burocrática dentro do governo americano,
quase sempre enxergam o comportamento dos outros governos como unitário e cheio de
propósito racional.

formulação de política, deveria se separar da esfera da administração, cujo comportamento deve ser de
eficiência, neutralidade e competência.

2.2 – Os Estados Unidos na Negociação do TPI

2.2.1 - Administração Clinton e o TPI
Foi no ano de 1994 que a Comissão de Direito Internacional (CDI) das Nações
Unidas apresentou seu relatório à Assembléia Geral sobre o estabelecimento de um
tribunal penal internacional. Num sentido mais geral, a CDI propôs um tribunal que
estivesse de acordo com os princípios que regiam a Carta da ONU e que estivesse
subordinado ao Conselho de Segurança (CS). Os EUA receberam bem a proposta, pois o
tribunal nada mais seria que uma versão permanente dos tribunais ad hoc que eram
criados pelo próprio CS e que tinham total respaldo dos Estados Unidos (SCHABAS,
2004, p.712).
David Scheffer, na época o oficial de crimes de guerra de maior escalão do
Departamento de Estado, afirmou:
The International Law Commission for the ICC addressed many of the
US objectives and constituted, in our opinion, a good starting point for
far more detailed and comprehensive discussions. Though not identical
to US positions, the ILC draft recognized that the Security Council
should determine whether cases that pertain to its functions under
Chapter VII of the UN Charter should be considered by the ICC, that
the Security Council must act before any alleged crime of aggression
could be prosecuted against an individual, an that the prosecutor
should act only in cases referred either by a state party to the treaty or
by the Council (SCHEFFER, apud SCHABAS, 2004, p.713)

A centralidade do papel a ser desempenhado pelo Conselho de Segurança em
relação ao tribunal permanente que viria a ser instaurado permeava os discursos de todos
os oficiais norte-americanos, fossem eles do Departamento do Estado ou de Defesa,
durante as negociações do TPI.
Os Estados Unidos, durante a administração Clinton, participaram ativamente do
processo que levou à adoção do Estatuto de Roma para o Tribunal Penal Internacional.
Na sessão plenária final, no dia 17 de julho de 1998, os EUA pediram, contudo, votação
do Estatuto, já dando indícios de que seu voto não seria favorável e que o estatuto não
seria então adotado por consenso. Entretanto, não demandou que essa votação fosse feita
por chamada (roll call voting), procedimento que obriga cada país a votar nominalmente,
um de cada vez. Sabe-se que usualmente este processo muitas vezes estimula tanto o voto
a favor quanto as abstenções, que poderiam ter alterado o resultado final da votação.

Durante as negociações do tratado do TPI, a administração Clinton tentou propor
provisões que dariam aos EUA efetivo poder de veto em relação à submissão de casos ao
tribunal. Todavia, essas propostas foram rejeitadas por muitas nações.
Além disso, durante o processo de negociação, diversos países, sobretudo aqueles
que compunham o chamado like-minded group, cujos líderes eram Canadá e Noruega,
apontaram para a necessidade de se criar uma nova instituição jurídica que fosse
independente do Conselho de Segurança, isto é, autônoma. A proposta de autonomizar os
trabalhos da corte foi incorporada ao Estatuto, sendo muito bem recebida por grande
parte dos países, que alegavam que o CS iria politizar a Corte, já que os países com poder
de veto poderiam, em última instância, decidir quais casos seriam ou não submetidos à
corte.
Ao final da Conferência de Roma, Bill Richardson, embaixador dos Estados
Unidos junto à ONU, descreveu a posição norte-americana, após ter votado contra o
Estatuto de Roma:
A permanent court cannot stand alone. It must be part of the
international order, and supported by the international community. The
United Nations Security Council remains a vital part of the world
order. Because of the security Council’s legal responsibilities for
maintaining international peace and security, the US believes that the
council must play an important role in the work of the permanent
Court, including the Court’s trigger mechanism” (RICHARDSON,
apud SCHABAS, 2004, p.713)

O Departamento de Defesa, liderado por William S. Cohen, único republicano
que compunha o gabinete de Clinton, também temia que, dado o vasto alcance do poder
militar norte-americano, outros países poderiam se sentir tentados a fazer denúncias
politicamente motivadas contra os soldados norte-americanos. Os oficiais mais “linhadura” do Departamento de Defesa chegavam a alegar que a simples criação do TPI e de
uma conseqüente jurisdição universal em relação a determinados crimes já atentava
contra a soberania dos Estados Unidos.
Ainda assim, o time de Clinton estava reticente em repudiar o TPI. Madeleine
Albright, Secretária de Estado do segundo governo Clinton, apoiava publicamente o
princípio da justiça internacional para crimes de guerra. Isso se deve à avaliação positiva
que a administração havia feito dos tribunais ad hoc para a antiga Iugoslávia e Ruanda,
respectivamente estabelecidos em 1993 e 1994. Além dos projetos norte-americanos de

levar a tribunal internacional outros ditadores que pudessem ameaçar seus interesses em
política externa, vide Saddam Hussein.
Dadas as diferenças entre os Departamentos de Defesa e Estado, observamos que
The lobbying at the White House reportedly is fast and furious, as the
State Department, which has always supported joining the treaty in
internal administration councils, is going head to head with the military
brass who has insisted that the treaty permanently exempt US troops
from the ICC's jurisdiction as the price for Washington's signature
(LOBE, 2000, grifo nosso)

A administração Clinton também não podia deixar de levar em conta a posição do
Senado. Em março de 1998, conforme a Conferência de Roma aproximava-se, o
presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, Jesse Helms, enviou uma carta à
Secretária de Estado, Madeleine Albright, declarando que o TPI “estaria morto” assim
que chegasse ao Congresso, a não ser que fosse dado aos EUA poder de veto sobre a
corte. Numa nota para o Washington Post, no dia 13 de maio do mesmo ano, o presidente
do Comitê de Advogados para os Direitos Humanos, Norman Dorsen e o vice-presidente
da Foundation/Twentieth Century Fund, Morton H. Halperin, chamaram a posição norteamericana de “[...] the most serious roadblock in the way of the success of the Rome
Conference [...]” (LAMONT, 1998).
Foi no dia 31 de dezembro de 2000, o último dia em que o tratado que constituía
o TPI estava aberto para ratificação, que o presidente Clinton deu então o aval a David
Scheffer para assinar o estatuto. Ao mesmo tempo, declarou que ele se opunha à
ratificação do tratado estando ele na forma em que se encontrava e afirmando que os
EUA haviam assinado porque almejavam permanecer nas negociações, esperando chegar
a um acordo melhor com as outras nações em relação ao TPI, para que assim pudessem
pensar em uma futura ratificação (CASSEL, 2001).
Muitos argumentaram, ao contrário do exposto, que a decisão da administração
Clinton de assinar o tratado e simultaneamente recomendar a não ratificação do mesmo
foi uma violação do direito internacional, além de ser bastante questionável.

2.2.2 - Administração Bush e o TPI
Assim que teve início, a administração Bush começou a trabalhar ativamente
contra o TPI. Parte desse trabalho foi concretizado já em maio de 2002, quando após ter
recebido o aval de Collin Powell, então secretário de Estado norte-americano, John

Bolton, Under Secretary of State for Arms Control and International Security, posto
localizado dentro do Departamento de Estado, e também considerado chefe do time que
lidava com o TPI, notificou formalmente às Nações Unidas, na figura de seu Secretário
Geral, que os EUA não mais se via obrigado ao conteúdo do Tratado de Roma assinado
por Clinton, e que estava retirando sua assinatura do tratado do mesmo6.
Sobre a jurisdição universal que o TPI clama em relação a determinados crimes –
crimes de guerra, genocídio e contra a humanidade – o mesmo Bolton afirma “[…] never
before has the United States been asked to place the power of law enforcement outside
the complete control of our government without our consent” (BOLTON, apud
SCHABAS, 2004, p.719). Este comentário tem também relação com o fato o tribunal
clamar jurisdição para processar pessoas de países que não são parte do Estatuto de
Roma (justamente o caso norte-americano), a chamada thirdy party jurisdiction, que,
segundo os EUA, viola inclusive a Convenção dos Tratados de Viena.
É sobretudo pelos motivos expostos que muitos estudiosos afirmam que a
oposição norte-americana ao tribunal pode ser interpretada como um exemplo a mais da
política externa unilateral da administração Bush (BROWN, apud RALPH, 2003, p.195).
Tal afirmação está também fortemente associada ao fato de que
Although Clinton ultimately signed the ICC treaty just before leaving the
office, the Bush administration withdrew all US support (nullifying
Clinton’s earlier signature) and began a campaign to ensure that other
states would not submit charges against US troops to the ICC. Under
American pressure, more than sixty countries signed bilateral agreements
in which these governments pledged not to bring charges against US
troops (SKIDMORE, 2005, p.218, grifo nosso).

A administração Bush decidiu ainda retirar ajuda econômica e militar de trinta e
cinco países que inicialmente se recusaram a assinar esses acordos bilaterais7 a fim de
pressioná-los a fazê-lo. Todavia, tal regra não se aplicou aos aliados da Organização do
Tratado do Atlântico Norte nem a outros aliados de peso dos EUA.
Em 2002, no âmbito do Conselho de Segurança da ONU, os EUA conseguiram,
ameaçando retirar seus peacekeepers da Bósnia, a aprovação de uma resolução
6

A breve notificação pode ser encontrada em Press Statement, “International Criminal Court: Letter to UN
Secretary General Kofi Annan”, US Department of State, May 6, 2002. Disponível em:
<www.state.gov/r/pa/prs/ps/2002/9968.htm>
7
Esses acordos são conhecidos por “Article 98 Agreements” pelo fato da administração Bush alegar que
aplica o artigo 98 do estatuto do TPI ao afirmar esses acordos. Este artigo do estatuto deveria ser utilizado,
todavia, para corrigir possíveis discrepâncias entre o estatuto e acordos bilaterais já existentes, sobretudo os
chamados “Status of Forces Agreements”, que obrigam os países a retornarem os nacionais de outros
países em caso de crime em seu território.

(Resolução 1422) que concedia imunidade às tropas norte-americanas envolvidas em seis
operações de paz de serem processadas pelo TPI dentro de um ano. Essa medida foi
também aprovada no ano subseqüente, 2003, valendo-se das mesmas ameaças. No
entanto, em 2004, quando os EUA se viram com falta de apoio no Conselho de
Segurança, além de estarem sendo pressionados pelo Secretário-Geral, eles retiraram a
resolução que tratava novamente da questão.
Sobre a política externa do governo Bush para o TPI, Ralph afirma: “[…]US
policy can be understood in terms of the Pentagon’s concerns about the ICC and what it
means for the use of force both during the decision-making process and in the execution
of a military operation” (RALPH, p.40).
Percebe-se assim que os interesses burocráticos que atuaram para vetar
significativas iniciativas multilaterais, em especial o TPI, durante os anos da
administração Clinton, ou seja, os interesses do Departamento de Defesa, constituíram
importantes elementos da coalizão política de George W. Bush, liderados a partir de
então pelo linha-dura Donald Rumsfeld.
No entanto, a oposição norte-americana ao TPI certamente não se restringiu ao
Executivo: “Opposition to the Court is expressed in many places beyond the White
House. Congress, for instance, has passed anti-ICC legislation in the form of the
American Servicemember Protection Act (ASPA) […]” (RALPH, 2003, p.195). Vale
mencionar que o ASPA proíbe o pagamento de ajuda militar e fundos de apoio
econômico aos países que são parte do TPI, a não ser que eles tenham assinado o já
mencionado Acordo 98 com os EUA.
Considerações finais
A análise da política externa norte-americana dos governos Clinton e Bush para o
TPI certamente agrega fatores importantes, pois nos auxilia a abrir a caixa-preta do
Estado, mostrando que por trás do modelo clássico que toma como premissa o interesse
nacional e o Estado como ator unitário racional, existem diversas unidades, organizações
e atores domésticos com diversas concepções de interesse, desde os pessoais, passando
pelos organizacionais, domésticos e nacionais.
Em ambas as administrações percebemos a presença do jogo político, ou melhor,
da barganha entre as burocracias, sobretudo entre o Departamento de Estado e de Defesa

no caso da administração Clinton. Na administração Bush, por seu turno, com o
“empoderamento” dos advogados burocráticos do hard power, bastante próximos de uma
concepção pluralista das RI, que durante a administração Clinton já buscavam impedir
que os esforços multilaterais em relação ao TPI se tornassem de fato política (policy),
adotou-se uma política extensivamente contrária ao tribunal e uma recusa a se manter no
processo de negociação do tribunal por parte de inúmeros burocratas, entre eles Collin
Powell, Donald Rumsfeld e John Bolton.
Resumindo, enquanto a administração Clinton se mantinha crítica e passiva diante
do TPI, a administração Bush adotou uma postura hostil aberta, buscando inclusive
diminuir a eficácia da corte por meio de acordos e esforços diplomáticos bilaterais:
The muddle of arguments from the United States no doubt reflects
some of the differences within Washington’s policy-making
community. Conservative Republican, like John Bolton, present a
litany of justifications for US opposition that are in large part nothing
more than a general hostility to multilateral diplomacy and
international organizations. There is great disagreement in Washington
about how the Court, something reflected in the contradictory views of
Democrat and Republican administrations on the question of signature
of the Statute. However, this does not mean there is not a political
centre of gravity reflecting some elements of a virtual consensus in
Washington. It is shared by Democrats, as reflected in the writings of
David Scheffer, and Republicans (see those of John Bolton), and
points to a proper understanding of why the United States is so
opposed to the Court, and why this opposition is largely indifferent to
the political taint of the administration (SCHABAS, 2004, p.719)

Entretanto, não se pode esquecer do importante papel exercido pelo Congresso
em ambas as administrações, sobretudo da vasta legislação que sob seus auspícios foi
aprovada e que indubitavelmente enfraqueceu o Estatuto de Roma e distanciou os EUA
de uma futura ratificação. Isso para não mencionar o papel de diversos intelectuais e até
mesmo da sociedade civil, que sob a coordenação da American NGO Coalition for the
ICC, exerceu forte pressão durante o governo Clinton em favor da assinatura e no
Governo Bush repudiou a retirada da assinatura norte-americana do Estatuto e a ampla
legislação aprovada pelo Congresso contra o TPI.
As palavras de Skidmore parecem sintetizar bem essas duas políticas, que
pareciam se diferenciar muito mais na forma de atingir suas metas do que em relação aos
objetivos que perseguiam: “Under Clinton, US unilateralism was less a preference in

itself than the outcome of a policy process driven by domestic constraints […] Under
Bush, unilateralism was the product of a combination of unchecked power abroad, the
sway of particularistic interests at home, and the ideological inclination of Bush and his
top advisers” (SKIDMORE, p.223).
O fato de não serem capaz de controlar quando e quem será levado a julgamento
por esse tribunal, e especialmente o fato de, mesmo não tendo ratificado o Estatuto de
Roma que o estabelece poder ter seus nacionais submetidos a julgamento por terem
cometido crimes internacionais, parece uma afronta a essa concepção bastante estreita e
clássica de sociedade de Estados defendida pelos Estados Unidos, identificada com o
pluralismo. Ademais, a ameaça trazida pelo fenômeno do terrorismo contemporâneo só
fez recrudescer, desde o 11 de setembro, essa concepção pluralista de sociedade
internacional.
É notório, segundo a investigação, que a ofensiva norte-americana ao TPI
enquanto uma organização internacional capaz de promover os direitos humanos a partir
de uma perspectiva mais solidarista e até mesmo cosmopolita da sociedade internacional
mostra-se em descompasso com a posição das demais "democracias estabelecidas" do
Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Por certo, o receio da restrição ou até mesmo erosão da soberania clássica dos
Estados nacionais, além da confiança depositada por esses atores internacionais no
equilíbrio de poder para a manutenção de sua própria segurança, foi o que fizeram com
que membros permanentes do Conselho de Segurança, sobremaneira os Estados Unidos,
a tentarem diversas manobras com o intuito de limitar as competências do tribunal e,
diante do insucesso das mesmas, a optarem mesmo pela não ratificação do Estatuto de
Roma, mesmo sendo este regido pelo princípio da complementaridade. De acordo com o
princípio da complementaridade, a jurisdição do TPI deve ser colocada em prática apenas
quando um Estado não puder de fato ou não desejar julgar os supostos criminosos de
guerra que estejam sob sua jurisdição. Esse princípio poderá beneficiar os Estados na
medida em que eles tenham uma legislação adequada que lhes permita julgar os
perpetradores de crimes de guerra, genocídio, crimes contra a humanidade e crime de
agressão.

Apesar dessa primazia que o Estatuto de Roma concede ao Estado-Nação,
permitindo-o processar seus cidadãos em caso de violações graves de direitos humanos e
evitando que casos dessa natureza atinjam instâncias internacionais competentes, o TPI
também aponta para o fato de que as grandes potências não podem responder mais
somente à ética da coexistência, ética esta que guia a concepção pluralista de sociedade
internacional, estando também constrangidas pela demanda universal de que os
responsáveis por crimes de genocídio, de guerra ou contra a humanidade sejam punidos.
Tendo em mente que a existência de valores por trás da exigência moral da
universalização dos direitos humanos é aquilo que une a demanda por uma justiça
internacional imparcial, pela consolidação do indivíduo como sujeito de direito
internacional, por uma releitura de projetos cosmopolitas e por mecanismos que
assegurem os direitos humanos para além do equilíbrio de poder em uma ordem
anárquica de Estados nacionais, surge uma constatação: a de que o recém-estabelecido
TPI é um resultado institucional de um braço da justiça cosmopolita, pois estabelece uma
forma de accountability individual para vários crimes que chocam a consciência humana
Assim, o TPI limita e aumenta, respectivamente, os direitos e responsabilidades
do Estado, em nome da proteção dos direitos dos indivíduos, independente da
nacionalidade da qual façam parte, forçando os Estados a submeterem suas ações
políticas a constrangimentos morais no plano internacional e transformando a sociedade
internacional em uma sociedade mais solidarista. É a isso que os Estados Unidos
parecem não querer se submeter, sobretudo no contexto de pós-11 de setembro.
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