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Senhor Presidente da Comissão Jurídica Interamericana, Senhor 
Subsecretário de Assuntos Jurídicos da Organização de Estados 
Americanos, Senhor Presidente da Fundação Getúlio Vargas, 
Excelências, Senhoras e Senhores.  
 
 É com grande prazer que compareço na manhã de hoje a esta sessão 
inaugural do XXV Curso de Direito Internacional, organizado pela Comissão 
Jurídica Interamericana. 
 
 Eu queria desde já, definir duas razões para estar aqui presente. A primeira é 
a demonstração reiterada da importância que o Governo brasileiro atribui aos 
trabalhos da Comissão e ao seu papel no âmbito interamericano, e a satisfação que 
tem de vê-la não somente sediar  seus trabalhos aqui como fazer realizar 
regularmente este importante Curso de Direito Internacional para todos os 
estudantes que desejarem participar.  
 
 Se em etapas anteriores da nossa história, a América Latina foi certamente 
capaz de dar  uma contribuição relevante ao Direito Internacional, através de 
grandes especialistas que, no passado, contribuíram com seus pensamentos, estudos 
e trabalhos para a definição do Direito Internacional Público, creio que muito mais 
deveríamos agora poder realizar neste período particularmente feliz do Continente, 
em que  pela primeira vez estamos praticamente todas as nações regidas pela norma 
democrática. Estamos em paz, estamos convivendo harmoniosamente entre nós e 
estamos em praticamente todos os casos vivendo um momento econômico 
extremamente saudável, com uma inflação baixa e com o dinamismo de nossas 
economias. Portanto, estamos todos irmanados pela conquista de uma liberdade 
digna, de uma democracia que certamente nos custou e que faz com que este seja 
um momento harmonioso, dinâmico e produtivo para as nações das Américas. 
 
 A segunda razão pela qual tenho particular prazer em comparecer hoje a esta 
cerimônia, é para reiterar o alto valor que nós atribuímos ao fato de a Comissão ter 
por sede o Brasil e, mais especificamente, a nossa cidade do Rio de Janeiro. Nós nos 
orgulhamos de sediar a CJI e também da participação destacada de tantos brasileiros 
ilustres na Comissão e em seu Secretariado.  
 
 Eu queria, em particular, destacar a contribuição do Embaixador Ramiro 
Saraiva Guerreiro, meu querido professor, em primeiro lugar, no Instituto Rio 
Branco, depois meu chefe em inúmeros momentos da minha carreira, inclusive na 
condição de Ministro de Relações Exteriores: trata-se de um grande jurista 
brasileiro.  
 
 Foi com esse sentimento de gratidão pela presença da Comissão no Brasil 
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que oferecemos as instalações do Palácio Itamaraty como sede permanente da 
Comissão Jurídica Interamericana.  
 
 É uma coincidência  simpática e interessante, aliás, que hoje estamos 
celebrando o centenário da cessão do Palácio Itamaraty  pelo governo republicano 
em 1898 para que funcionasse como a sede do Ministério de Relações Exteriores. 
 
 Todos sabem que o fato de a nossa chancelaria atender até hoje pelo nome 
de Itamaraty revela o imenso significado que tem para nós o edifício da Rua 
Larga. O sentimento é tão forte que quando nós nos mudamos para Brasília - 
infelizmente tivemos que sair desta maravilhosa cidade de Rio de Janeiro em 
1970, depois de ter resistido durante algum tempo - houve uma tentativa de dar ao 
nosso novo palácio, um palácio moderno, belíssimo, um outro nome. Felizmente 
prevaleceu o bom senso de deixar o nome de Palácio do Itamaraty, que é a marca 
registrada da nossa atuação diplomática. 
 
 Pois bem, essa casa aqui no Rio vai ser aberta à Comissão Jurídica 
Interamericana. Trata-se de um gesto a ser entendido em toda sua plenitude, e que 
até agora não foi possível concretizar por problemas orçamentários. Mas eu tenho 
particular satisfação de anunciar que acabamos de ser informados pela diretoria do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, de que foi 
aprovada uma operação de financiamento para a restauração do Palácio, em 
particular da biblioteca e de outras áreas, que incluirão as instalações da Comissão 
Jurídica Interamericana.  
 
 Posso, assim, prometer ao Senhor Presidente da Comissão e aos seus 
membros que espero, muito brevemente, com a velocidade que as obras puderem 
ter, tornar possível a mudança da sede da Comissão para uma instalação mais 
condigna e mais apropriada.  
 
 Senhor Presidente, 
 
A Cúpula das Américas, em Miami e mais recentemente em Santiago, deu um novo 
sentido, uma nova veracidade às relações hemisféricas. Não me refiro apenas ao 
aspecto mais visível nas negociações, a criação da Área de Livre Comércio das 
Américas, a ALCA, mas também a outros temas da maior relevância, tais como, 
democracia, direitos humanos, normas trabalhistas. 
 
 Em outras palavras, nessas Cúpulas, as nossas sociedades, nossos 
cidadãos vêm tratar das questões que dizem respeito ao cotidiano das pessoas. Nas 
discussões da ALCA, por exemplo, tem sido crescente a participação de 
representantes do setor privado, que dão a sua visão empresarial dessas questões e 
também, paralelamente, a presença dos trabalhadores que trazem a sua perpectiva 
e o seu sentimento sobre as regras e normas que deverão reger essa área de livre 

comércio. Também nos meios de comunicação de todos nossos países, as 
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deliberações das Cúpulas, nos assuntos vinculados à ALCA, vêm recebendo ampla 
cobertura.  
 
 Esse tema, que será abordado no Curso, deve ser objeto de uma reflexão 
profunda, pois a ALCA, ao contrário do que o nome simplificado possa parecer, 
não apenas regulará o comércio de mercadorias, mas terá também profundo 
impacto sobre o comércio de serviços, sobre a regulamentação da propriedade 
intelectual, das patentes, das marcas e sobre uma série de outros aspectos da vida 
econômica, e sobre as relações internacionais dos países, transformando-se, 
portanto, numa espécie de constituição da relação entre os países e os povos das 
Américas. 
 
 Essa realidade, por outro lado, representa ao mesmo tempo um desafio 
importante e uma oportunidade para a Organização dos Estados Americanos. Essa 
importante Organização, que há mais de cinqüenta anos tem sido a corporificação 
do Direito Internacional e da concepção equilibrada das relações entre as nações 
deste hemisfério, está agora confrontada com o desafio de sua modernização. E 
poderá ter um papel expressivo a desempenhar na reabilitação do convívio 
internacional das Américas, se for capaz de, como dizem os ingleses, “rise to the 
occasion”, ou seja, elevar-se à altura do desafio das circunstâncias, atualizando 
seus modos de expressão e seus métodos de trabalho. 
 
 Senhor Presidente, 
 
O avanço das relações hemisféricas, a intensificação do intercâmbio entre nossos 
países, a mobilização de nossa sociedade em torno de uma agenda comum 
certamente exigirá progressos significativos na área do direito, das leis, das 
normas domésticas e internacionais.  
 
 O Presidente da Comissão ressaltou aqui, com muita propriedade, que não 
há praticamente nenhum campo do direito em que a soberania, ou seja, a norma 
nacional seja exclusiva.  
 
 Mesmo de forma incipiente, como muito bem explicou ele, há hoje um 
princípio de codificação, ou pelo menos, de debate sobre a elaboração de normas 
internacionais em terrenos que até há muito pouco tempo atrás eram zelosamente 
considerados de exclusivo alcance da soberania nacional, áreas como a do meio 
ambiente, direitos humanos e outras de grande importância. Mesmo certos 
aspectos do Direito Penal são hoje objeto de importantes convenções 
internacionais, de negociações, e nenhum país pode mais refugiar-se sob o 
argumento da soberania plena para evitar que haja uma discussão internacional 
sobre temas dessa natureza. Hoje não é mais possível, não é mais sequer razoável, 
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a invocação de um direito soberano exclusivo para evitar que haja um 
questionamento da política nacional nesse sentido. 
 
 A Comissão Jurídica Interamericana terá, por conseguinte, uma 
importante tarefa a desempenhar. É muito importante que jovens estudiosos do 
Direito Internacional compareçam numerosos, como é o caso aqui, para 
acompanhar e participar deste Curso de Direito Internacional, que em tão boa 
hora, a Comissão Jurídica Interamericana realiza. Aqui se fará, seguramente, um 
exame mais aprofundado desse desafio. 
 
 O próprio programa do Curso, que eu tive oportunidade de compulsar, 
me confirma a louvável disposição de tratar aqui uma ampla gama de questões 
que compõem a “Agenda das Américas”. Esse estudo é hoje particularmente 
atual, visto que, mais e mais, se vai consolidando o conceito do multilateralismo, 
o conceito do reforço da norma jurídica internacional, o que, para um país médio 
como o Brasil, ou para quase todos os países do hemisfério que não tenham força 
para fazer impor sua vontade, é um desenvolvimento muito bem-vindo. 
 
 Hoje temos uma multiplicidade de campos na área do comércio 
internacional. São as quinhentas e cinqüenta páginas dos acordos da OMC. 
Temos na área de direitos humanos um belíssimo trabalho que vem sendo 
desenvolvido, em particular em nosso Continente, pela Comissão Interamericana 
e pela Corte, que desempenham um papel de grande importância.  
 
 Participamos, recentemente, de outro desenvolvimento muito importante 
que é o Tribunal Penal Internacional, realizado em Roma. Trata-se de um 
desenvolvimento interessante e importante. Além disto, na medida que nossos 
esquemas de integração forem evoluindo para além das simples zonas de livre 
comércio e forem transformando os nossos mercados em verdadeiros mercados 
únicos, em verdadeiros mercados comuns, como é  o caso do Mercosul, teremos 
dentro de poucas décadas uma realidade de integração tão vital e tão complexa 
quanto é a União Européia, abarcando todos os aspectos da vida do cidadão, 
inclusive os aspectos educacionais, trabalhistas, além da atividade econômica 
propriamente dita. Ou seja, por tudo isto, o Direito Internacional vive um 
momento de grande revitalização, de grande dinamismo. 
 

Assim, eu me congratulo mais uma vez com a Comissão Jurídica 
Interamericana, através de seu Presidente, pela realização do evento e desejo a 
todos os participantes tenham uma experiência intelectual rica, proveitosa e muito 
intensa.  
 

Muito obrigado. 


