Conferência bienal da Sociedade Latino Americano de Direito Internacional
A Terceira Conferência Bienal da Sociedade Latino-Americana de Direito
Internacional SLADI-LASIL terá lugar na Faculdade de Direito da Universidad
Externado de Colombia, os dias 14, 15 e 16 de agosto de 2014. O tema geral da
conferência é "A América Latina e a jurisdição internacional".
O programa geral da Conferência inclui quatro sessões plenárias e diferentes painéis
temáticos. Os palestrantes das reuniões plenárias serão convocados pelos
organizadores, os expositores dos painéis serão selecionados de acordo com os
termos do presente anúncio. As línguas de trabalho da Conferência será: Espanhol,
Português, Inglês e Francês.
Painéis
A fim de incentivar o contato e discussão entre os participantes, os painéis
proporcionarão um espaço para discutir a experiência e os resultados de pesquisa em
torno dos seguintes temas:
- A contribuição da América Latina ao direito internacional a partir de uma
perspectiva histórica
- América Latina e a Corte Internacional de Justiça
- Direitos Humanos e Jurisdição Internacional
- Arbitragem de Investimento
- Comércio e Integração Regional
- Tribunais Internacionais e Direito do Mar
- O acesso do indivíduo à Jurisdição Internacional
Critérios de Seleção
Convidamos os profissionais, funcionários do governo ou de organizações
internacionais, acadêmicos e estudantes de doutorado para apresentar suas
propostas. Os trabalhos serão escolhidos por um comitê de leitura de dois ou três
colaboradores. Recomenda-se levar em conta as propostas temáticas dos paneis e da
conferência geral. Os organizadores procurarão manter uma representação
geográfica e de gênero equilibrada.
Para participar, os candidatos devem apresentar um resumo, máximo de 500
palavras, evidenciando o tema e apontando o painel no que quiser participar,
juntamente com um resumo, máximo de duas páginas do seu currículo. Devem
apresentar-se os dados de contato, incluindo afiliação institucional. Toda a
informação deve ser encaminhada ao seguinte e-mail: lasil.sladi@uexternado.edu.co
Os palestrantes selecionados deverão apresentar antes da conferência de um ensaio
publicável que desenvolver seu tema.

Datas
- O prazo para apresentação de resumos é 8 de fevereiro de 2014.
- Os resultados da seleção serão publicados no dia 24 de março de 2014
- O prazo para a apresentação de ensaios é 6 de julho de 2014
Financiamento
Todos os palestrantes dos painéis serão isentos do pagamento da inscrição na
conferência, sempre que sejam membros de LASIL-SLADI. A organização não
cobre despesas de viagem ou acomodação.
O tema geral do evento
AMÉRICA LATINA E JURISDIÇÃO INTERNACIONAL.
Desde as guerras de independência América Latina tem sido um importante ator
internacional, fazendo contribuições importantes para o desenvolvimento do direito
internacional. Uma das mais importantes foi a sua forte e sustentada posição sobre a
obrigação de resolver as disputas por meios pacíficos e de direito. A conferência tem
como objetivo destacar essa abordagem regional e, em geral, a contribuição da
América Latina na consolidação e o desenvolvimento da jurisdição internacional.
Painel 1: A contribuição da América Latina ao direito internacional a partir de
uma perspectiva histórica.
América Latina tem desempenhado um papel importante na construção de vários
regimes de direito internacional, bem como o delineamento de alguns dos
componentes de sua teoria geral. Este ágora oferece um palco para reivindicar a
contribuição de região ao desenvolvimento do sistema internacional, para explicar o
seu alcance e para discutir suas perspectivas.
Painel 2: América Latina e do Tribunal Internacional de Justiça
América Latina tem sometido muitos assuntos à Corte Internacional de Justiça. Estes
casos tiveram efeitos desde diferentes perspectivas. Por exemplo, os casos latinoamericanos têm oferecido ao Tribunal a oportunidade de desenvolver temas
importantes do direito internacional, mais as decisões do Tribunal também afetaram
significativamente a região, o curso das relações internacionais entre os seus
membros e à construção de um quadro jurídico regional. Este painel oferece uma
oportunidade para discutir essa relação de duplo sentido, para analisar os efeitos dos
casos latino-americanos sobre a teoria geral de direito internacional ou de seus
regimes especializadas assim como para estudar o impacto das decisões judiciais

sobre a região.
Painel 3: Direitos Humanos e Jurisdição Internacional
A judicialização do cenário internacional tem tido um forte impacto sobre a proteção
dos direitos humanos a nível nacional e internacional. Em primeiro lugar, os
tribunais internacionais têm permitido a releitura de várias das características do
sistema internacional, a fim de assegurar a proteção das pessoas. Por outro lado, o
fortalecimento do Judiciário significa a consolidação dos sistemas internacionais de
proteção. Estas questões levaram à reformulação da relação entre o direito
internacional e o direito interno, e com ela a uma crescente interdependência entre
os mecanismos nacionais e internacionais de proteção. Assim, podemos dizer que a
humanização e judicialização de direito internacional, muitas vezes tem que se ler
conjuntamente. Agora, qual é o escopo deste relacionamento? Como és construída
essa relação? Qual é o impacto do trabalho da jurisdição internacional na proteção
dos direitos humanos?
Painel 4: Investimento de Arbitragem
América Latina tem visto nos últimos 25 anos uma proliferação tratados de proteção
de investimento, o que provocou uma onda de quase uma centena de processos
contra vários países da região. Este direito é relativamente novo, mas tem tido um
grande desenvolvimento, ao ponto de ter gerado a necessidade de fazer perguntas
importantes sobre a soberania, sobre a legitimidade das políticas públicas, a
transparência do sistema, o método de interpretação, o alcance e impacto sobre
direito administrativo, a independência dos árbitros, entre outras questões. Este
painel oferece uma oportunidade para discutir estas e outras questões importantes.
Painel 5: Comércio e Integração Regional
Embora todos os países latino-americanos são membros da OMC, na região
coexistem duas visões de integração regional, que de alguma forma são opostas. De
um lado estão os países que propuseram a adição de negociações e compromissos, e,
de outro, aqueles que têm limitado as suas negociações, permanecem protecionistas
e promovem o desenvolvimento interno de suas indústrias. Como conciliar essas
tendências? Qual é o efeito do aprofundamento de alguns dos acordos comerciais?
Esses processos são consistentes ou estão promovendo uma maior fragmentação?
Painel 6: Tribunais Internacionais e Direito do Mar
A importância da jurisdição internacional pode ser vista especialmente no
desenvolvimento e na consolidação do direito do mar. O Tribunal de Hamburgo tem
desempenhado um papel importante em dar vida as regras sobre esta matéria. No

entanto, este tribunal não é o único que tem competência sobre questões
relacionadas com o direito do mar, assuntos de interesse atual, como a pirataria ou
tão antigos quanto a delimitação de fronteiras. Como fazer compatível a coexistência
das jurisdições e das diferentes regras em jogo? Qual é o papel dos tribunais no
desenvolvimento desta área de direito internacional? Quais são seus principais
desafios?
Painel 7: Acesso Individual e Jurisdição Internacional
A questão da subjetividade internacional dos indivíduos e seu alcance tem sido um
dos temas mais debatidos nas últimas décadas. A importância do debate varia
dependendo da área a ser estudada, no entanto, não há dúvida de que a capacidade
dos indivíduos de participar de processos judiciais internacionais influenciou muito
o desenvolvimento do direito internacional. Esse painel oferece mais uma
oportunidade para discutir o papel do ius standi e do locus standi dos particulares
para o desenvolvimento e consolidação da jurisdição internacional e, com isso, a
evolução do sistema jurídico e os seus regimes especiais.

