
 

 

Universidade Estácio de Sá  

Programa de Pós-Graduação em Direito UNESA 

 
 
 
 
 
 
 

Ronaldo Lucas da Silva 

 
 
 
 
 
 

Guerra Justa, Direitos Humanos e Legítima Defesa: Um estudo dos limites 

ético- jurídicos para o uso de drones no contexto dos conflitos armados 

internacionais. 

 
 
 

Tese de Doutorado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 

2020 



2 
 

 

Ronaldo Lucas da Silva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guerra Justa, Direitos Humanos e legítima defesa: Um estudo dos limites ético- 

jurídicos para o uso de drones no contexto dos conflitos armados 

internacionais. 

 
 
 
 
 

 
Tese de doutorado apresentada ao como 

parte dos requisitos necessários à 

obtenção do título de Doutor em Direito, 

Pela Universidade Estácio de Sá 

 
Orientador: Rafael Mario Iorio Filho  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rio de Janeiro 

2020



3 
 

Ronaldo Lucas da Silva 

 
 

 
Guerra Justa, Direitos Humanos e Legítima Defesa: Um estudo dos limites 

ético- jurídicos para o uso de drones no contexto dos conflitos armados 

internacionais. 

 
 

Tese de doutorado apresentada ao como 

parte dos requisitos necessários à 

obtenção do título de Doutor em Direito, 

Pela Universidade Está- cio de Sá 

 

 
Trabalho aprovado. Rio de Janeiro: 

 
 
 
 

Rafael Mario Iorio Filho 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ /RJ - UNESA 

 
 
 
 

Ana Luiza da Gama e Souza 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ / RJ - UNESA 

 
 
 
 

Ana Paula Faria Felipe 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ / RJ - UNESA 

 

 
 

Lara Denise Góes da Costa 

ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA - ESG 

 

 
 

Gustavo Sampaio Telles Ferreira 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 

 

 
Rio de Janeiro 

2020



4 
 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tese é dedicada à minha esposa Fernanda e a meu 

filho Pedro, bases da minha vida. 

Aos meus pais, Leny e Obirajara, pela minha criação. 

 



5 
 

AGRADECIMENTOS 

 
 

Inicio meus agradecimentos ao professor Rafael Mário Iório Filho que, além de um modelo 

acadêmico para mim, é  também um fiel amigo. Agradeço por seu sempre caloroso incentivo nos 

momentos difíceis. Seu exemplo como professor foram, e serão sempre, um estímulo para 

continuar a caminhar pelas sendas da academia.  

Meus agradecimentos também se dirigem aos funcionários da Secretaria do PPGD e 

especialmente ao Willian que, com seu conhecimento sobre o sistema acadêmico da Estácio , me 

apoiou nos trâmites burocráticos que muitas vezes cruzaram meu caminho. 

Ao Grupo de Pesquisa NEDCPD/PPGD-UNESA pelo espaço de convivência e 

socialização, e em especial aos Profs. Drs. Fernanda Duarte e Rafael Mario Iorio Filho pela 

acolhida e parceria.  

Gostaria de agradecer ao Snow, à Fiona, ao Vilão, à Shark, ao Pierrô, à Cara Pálida, à Kirá, 

ao Kratus, à Aiza e ao Panzer. Todos me proporcionaram momentos muito importantes de 

descontração e alegria nas horas mais difíceis.  

Ao meu filho Pedro, pela compreensão pelas horas que não pude participar de sua 

companhia.  

À minha querida esposa Fernanda, pelo apoio que me proporcionou com as dezenas de 

conversas e trocas de impressões sobre o meu trabalho. Obrigado por estar sempre disposta a 

ajudar. Obrigado por sua generosidade! 

Aos meus pais – Leny e Obirajara e aos meus sogros – Monica e Lopes pela torcida e 

carinho. 

  Tenho certeza de que alguém lá em cima olhou por mim. Agradeço a Deus, por isso.  

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É um  pouco como ter Deus  sobre a sua 

cabeça. E o raio abate-se  sob a forma de 

um missil Hellfire. 

 

Coronel Theodore Osowski



7 
 

Resumo 

 
 

 

Esta tese tem como temas de investigação, numa abordagem teórico-reflexiva,  a  Guerra Justa, os Direitos 

Humanos e Legítima Defesa.  A problemática investigada discute as questões éticas e jurídicas que 

surgem com o a utilização de drones em conflitos armados, chamando a atenção para a categoria 

da Legítima Defesa como meio de justificar as ações beligerantes de um Estado contra outro 

Estado, grupos ou mesmo indivíduos. A questão norteadora  da pesquisa  se situa no debate sobre as 

justificativas das chamadas ações militares antecipadas e executadas por drones, recaindo toda a celeuma 

sobre se tais ações são de caráter preemptivo, aceito pelo direito internacional ou se de caráter preventivo,  
categoria de difícil justificação dentro do direito. A tese está desenvolvida em quatro capítulos. No primeiro 

capítulo é apresentada a questão da Guerra Justa com o objetivo de tornar claro onde está o status 

quaestionis, ou seja, onde se encontra a discussão teórica da ideia de Guerra Justa e de como se 

percebe essa ideia no mundo contemporâneo, e de como tal teoria renasceu e se colocou como 

uma justificativa viável no contexto das guerras atuais. O segundo capítulo é dedicado ao tema dos 

Direitos Humanos onde se destacam aspectos importantes sobre esses direitos para melhor 

compreender as implicações que a Teoria da Guerra Justa e a Legítima Defesa, trazem para a sua 

proteção ou para sua violação, na esfera internacional.  No capítulo 3, são destacados os aspectos 

da Legítima Defesa, seja a denominada Preemptiva ou aquela conceituada como Preventiva. No 

último capítulo articulou-se como as tecnologias bélicas emergentes, particularmente a tecnologia 

dos drones, são tensionadoras da eficácia de proteção propostas pelo arcabouço ético-jurídico dos 

Direitos Humanos.  

 

 

Palavras-chave: Legítima Defesa; drones; Guerra Justa. 
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Abstract 

 
This thesis has research themes, in a theoretical-reflective approach, the Just War, Human Rights 

and Self-Defense. The investigated issue discusses the ethical and legal issues that arise with the 

use of drones in armed conflicts, drawing attention to the category of Self Defense as a means of 

justifying a state's belligerent actions against another state, groups or even individuals. The guiding 

question of the research lies in the debate on the justifications for so-called military actions 

anticipated and carried out by drones, with all the uproar falling on whether such actions are 

preemptive, accepted by international law or whether preventive, a category of difficult 

justification within the right. The thesis is developed in four chapters. In the first chapter the 

question of the Just War is presented with the objective of making it clear where the status 

quaestionis is, that is, where is the theoretical discussion of the idea of Just War and how it is 

perceived in the contemporary world, and how such a theory was reborn and placed itself as a 

viable justification in the context of current wars. The second chapter is dedicated to the theme of 

Human Rights, which highlights important aspects of these rights in order to better understand the 

implications that the Theory of Just War and Self-Defense bring to their protection or to their 

violation, in the international sphere. In chapter 3, aspects of Self-Defense are highlighted, be it 

the so-called Preemptive or the one considered as Preventive. In the last chapter, it articulated how 

emerging war technologies, particularly drone technology, are tensioning the protection 

effectiveness proposed by the ethical-legal framework of Human Rights. 

 

 

Key words: Self defense; drones; Just War. 
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Resumen 
 

 

Esta tesis tiene temas de investigación, en un enfoque teórico-reflexivo, la Guerra Justa, los 

Derechos Humanos y la Autodefensa. El tema investigado discute las cuestiones éticas y legales 

que surgen con el uso de drones en conflictos armados, llamando la atención sobre la categoría de 

Autodefensa como medio para justificar las acciones beligerantes de un Estado contra otro Estado, 

grupos o incluso individuos. La pregunta rectora de la investigación radica en el debate sobre las 

justificaciones de las llamadas acciones militares anticipadas y realizadas por drones, con todo el 

revuelo que recae sobre si dichas acciones son preventivas, aceptadas por el derecho internacional 

o preventivas, categoría de difícil justificación dentro de la derecha. La tesis se desarrolla en cuatro 

capítulos. En el primer capítulo se presenta la cuestión de la Guerra Justa con el fin de dejar claro 

dónde está el status quaestionis, es decir, dónde está la discusión teórica sobre la idea de Guerra 

Justa y cómo se percibe en el mundo contemporáneo, y cómo tal teoría renació y se colocó como 

una justificación viable en el contexto de las guerras actuales. El segundo capítulo está dedicado 

a la temática de los Derechos Humanos, donde se destacan aspectos importantes sobre estos 

derechos con el fin de comprender mejor las implicaciones que la Teoría de la Guerra Justa y la 

Autodefensa traen a su protección o violación, en el ámbito internacional. En el capítulo 3 se 

destacan aspectos de la Autodefensa, ya sea el llamado Preventivo o el considerado Preventivo. 

En el último capítulo, articuló cómo las tecnologías de guerra emergentes, particularmente la 

tecnología de drones, están tensionando la efectividad de la protección propuesta por el marco 

ético-legal de Derechos Humanos. 

 

 

Palabras clave: Defensa Legítima; drones; Guerra Justa. 
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INTRODUÇÃO:  

 

 
As sociedades contemporâneas têm sido reconhecidas como sociedades de e em 

crises, marcadas por movimentos de fragmentação e heterogeneidade, como descrito por 

Hall (2000), que se desdobram na construção de identidades pessoais que já não são nem 

mais estáveis, e nem mesmo unificadas. Essas crises destacam a noção do risco e que, 

como apresentado por Giddens e Lash (1995), com imprevisibilidades que desenham um 

futuro ameaçador, inclusive para a nossa própria sobrevivência. 

As incertezas incidem especialmente sobre a  problemática dos Direitos Humanos,  

que tem sido a questão fulcral que anima as sociedades contemporâneas ocidentais 

globalizadas, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, quer pelos desafios que 

impõem, quer pela importância que desempenham em um mundo que se conduz em meio 

a crises políticas, sociais e econômicas.  Tais crises que se sobrepõem principalmente aos 

tensionamentos do Estado-nação e a da própria democracia, aliadas aos rápidos avanços 

tecnológicos e a construção de novas identidades culturais, fazem com que os Direitos 

Humanos sofram modificações, transformações, adaptações. Pensar tais direitos, nesse 

mundo em rápida transformação e marcado por impasses, é compreender como o próprio 

homem atua como sujeito, ao mesmo tempo detentor, construtor e modificador desses 

direitos e da realidade. 

Sou graduado em História e meu ingresso como professor da disciplina História 

do Direito, no Curso de Bacharelado em Direito da Universidade Estácio de Sá, levou-

me a uma aproximação com a área jurídica, como forma de buscar maiores subsídios para 

a docência e construir um diálogo interdisciplinar mais afinado. Também menciono que 

este processo de aproximação com o universo jurídico se consolidou com a minha 

pesquisa de mestrado, nos anos de 2014-2016, realizada no Programa de Pós-Graduação 

em Direito da Universidade Católica de Petrópolis, vinculada à linha de pesquisa 

Fundamentos da Justiça e dos Direitos Humanos, sob a orientação do Prof.  Dr. Carlos 

Frederico Gurgel Calvet da Silveira.  Naquela oportunidade, minhas reflexões giraram 

em torno do sentido, dos usos e da atualidade da Teoria da Guerra Justa e voltei meus 

estudos  para  a MINUSTAH – que é a missão brasileira de paz no Haiti, patrocinada pelo 

ONU, considerando se a mesma poderia ser entendida como uma ação de proteção aos 

Direitos Humanos, a partir do arcabouço jurídico internacional. Em minha pesquisa, pude 
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constatar a transversalidade do tema dos Direitos Humanos que convidam a um olhar 

interdisciplinar, permitindo a construção de um objeto de interesse jurídico – concepção 

esta que também será explorada na tese.  

Assim, o trabalho agora proposto integra um estudo que amplia e aprofunda 

alguns temas que necessariamente precisaram ser visitados (como os Direitos Humanos 

e a Guerra Justa), mas que especialmente se estende além do que foi discutido em minha 

dissertação de mestrado. Minha problemática agora aborda as questões éticas e jurídicas 

que surgem com o a utilização de drones em conflitos, chamando a atenção para a 

categoria da Legítima Defesa como meio de justificar as ações beligerantes de um Estado 

contra outro Estado, grupos ou mesmo indivíduos.  

A capacidade de infligir morte e de sofrer os mesmos resultados é a concepção 

convencional da guerra. Suprimir tal lógica traz em si um aspecto de desconforto, seja em 

uma visão ocidental ou oriental de conflito armado. Seguindo esse raciocínio, a 

importância de discutir tal tema está intimamente ligada ao desafio ético de “como se 

matar” e a construção teórica ligada ao plano da justificação da guerra em si, apoiada no 

Jus ad Bellum e de como fazer a guerra, discutida no Jus in Bello 

Dessa forma surge a questão norteadora desta tese que se situa no debate sobre as 

justificativas das chamadas ações militares antecipadas. Essas ações são controversas e 

como tais necessitam ser justificadas no plano internacional. A justificativa apresentada 

para sustentar tais atos é a que coloca essa prática no plano da Legítima Defesa. Desse 

modo, as ações antecipadas são caracterizadas como ações de Legítima Defesa de caráter 

preventivo ou preemptivo. A ação antecipada, então, se caracteriza como sendo um 

movimento contra um possível ataque iminente que está a ponto de infringir danos àquele 

que se defendem. A defesa, portanto, é atacar primeiro, se antecipando ao movimento do 

oponente. Em torno da situação que surge nestes casos, criam-se narrativas e discursos 

que apontam para a tentativa de definição se a ação antecipada foi preventiva ou 

preemptiva. A Legítima Defesa Preventiva é problemática no direito internacional, e 

mesmo no direito privado. Defender-se de forma antecipada, seja defender-se de um 

indivíduo, ou de um Estado, sobre o qual se pressupõe uma ameaça por um possível 

ataque, deve vir acompanhado de uma boa razão, já que o ataque ainda é provável, mas 

ainda não aconteceu. Essa boa razão está ligada ao fator da iminência onde um atraso em 

oferecer uma resposta imediata à agressão que se avizinha, pode custar a existência do 



15 
 

daquele que se sente ameaçado. A questão temporal ligada a iminência tem todo um 

destaque nessa discussão, já que Legítima Defesa Preventiva é vista como aquela que não 

se justificaria por não ter, na iminência, sua sustentação. Ou seja, a ameaça não está 

próxima no tempo. Ao contrário, a Legítima Defesa Preemptiva é aquela na qual fica 

clara a necessidade imediata de ação contra uma força que está claramente na iminência 

de cometer uma agressão. No entanto, o que é iminente? É nesse sentido que gira grande 

parte da discussão. Aquele que faz um ataque preventivo, que no direito penal 

internacional é de difícil justificação, tenta de alguma forma fazer ver que a força que o 

ameaça é iminente e, portanto, sua ação antecipada foi necessária. Assim tenta-se 

construir um discurso justificador na tentativa de afirmar que a ação foi uma Legítima 

Defesa Preemptiva já que a Legítima Defesa Preemptiva traz consigo uma aceitação 

maior no campo do direito internacional por ser uma resposta a uma ameaça que todos 

podem entender como real no espaço e no tempo. 

Logo o que se propõe aqui é construir um trabalho que ilumine o status quaestionis 

do tema da Guerra Justa, sua ligação com os Direitos Humanos e com a ideia de Legítima 

Defesa e o uso de drones. 

Não se encontra no Brasil muitos textos que aprofundem seriamente esse objeto, 

mesmo com a sua evidente importância, e a discussão nos meios públicos praticamente 

não existe.1 Assim é necessário se falar no problema quando ele está sendo 

providencialmente ignorado. 

Como metodologia adotamos uma abordagem de natureza teórico-reflexiva sobre 

a  problemática da tese, buscando apresentar as ideias sem necessariamente seguirmos 

uma delas, já que o objetivo é traçar os contornos dos debates, com um olhar mais 

descritivo, com a seleção das categorias mais relevantes que foram articuladas para a 

construção de uma sistematização dos diferentes posicionamentos sobre as possíveis 

justificativas para o uso de drones, em contextos bélicos, principalmente aquelas 

relacionadas à Legítima Defesa. 

                                                             
1 Aliás a temática como um todo Nos Estados Unidos, de acordo com Gusterson (2016, p.124) a Igreja, o 
Congresso e as Cortes, tem pouco interesse na guerra com utilização de drones ou ignoram, por exemplo 
a política do “assassinato seletivo” (Targeted killing). As críticas, ainda de acordo com Gusterson, vem de 
advogados estrangeiros, organizações não-governamentais, alguns jornalistas e ativistas dos Direitos 
Humanos. (GUSTERSON, 2016. p.125). 
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Quanto às fontes, o trabalho tem por referência uma bibliografia composta por 

livros e artigos científicos   que discutem as questões dos Direitos Humanos, prestigiando 

a produção nacional existente sobre o tema e uma bibliografia estrangeira, 

majoritariamente de língua inglesa, mais recortada, para a questão da Guerra Justa, da 

Legítima Defesa e do uso de drones, explicitando a carência de autores brasileiros que 

pensem essa problemática. 

Nos propomos então a fazer no capítulo 1, de início, uma exploração pela questão 

da Guerra Justa com o objetivo de tornar claro onde está o status quaestionis, ou seja, 

onde se encontra a discussão teórica da ideia de Guerra Justa e de como se percebe essa 

ideia no mundo contemporâneo, de como a guerra pode ou deve ser travada, dentro desse 

escopo teórico. Assim pretendemos trazer a discussão de como tal teoria renasceu e se 

colocou como uma justificativa viável no contexto das guerras atuais.  

O certo é que a ideia de Guerra Justa, que esteve presente no medievo europeu 

ligado a um caráter religioso, remontando a Santo Agostinho (354d.c.-430d.c.) e 

desenvolvida posteriormente por Santo Tomás de Aquino (1225d.c. – 1274d.c.), tinha 

como premissa a necessidade de harmonização do que a guerra ditava como permissível 

(matar, por exemplo) com os ensinamentos cristãos que faziam parte do arcabouço teórico 

desses filósofos (FROWE, 2011).  Assim também fez Francisco de Vitória, educado em 

um convento dominicano e professor de teologia na Universidade de Salamanca, que 

teorizou de forma importante a Guerra Justa, influenciado pela filosofia cristã, e tido 

como um dos fundadores do direito internacional.  

Desse modo, podemos perceber que a teoria da Guerra Justa na tradição ocidental 

recebeu forte influência cristã. Isso se deu como reflexo da interiorização da ética do 

cristianismo, surgida com Agostinho e retomado por Tomás de Aquino, que enfatizava 

que toda ação tem más consequências, quaisquer que sejam as intenções daquele que 

executa tais ações.  

Lembramos que após a Segunda Guerra Mundial a teoria da Guerra Justa foi 

declarada, por filósofos e teólogos, como morta ou irrelevante em função do 

desenvolvimento de armas nucleares e de destruição em massa e também da natureza 

disfuncional dos Estados-nação em tempos de globalismo e do redescobrimento do 

autêntico pacifismo cristão (HITTINGER, 2000). No entanto, o que se nota é que o 
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conceito de Guerra Justa faz parte do discurso político contemporâneo, seja para criticá-

lo, afirmá-lo ou apontá-lo como solução, mesmo que uma solução retórica. 

Se partirmos da premissa de que no Sistema internacional de múltiplos Estados a 

guerra é uma consequência inexorável, uma “Guerra Justa” deverá estar embasada em 

justificativas que a sustentem frente aos atores desse sistema. O estudo da Guerra Justa 

no seu aspecto ético se articula com o conceito jurídico da Legítima Defesa, seja no 

âmbito internacional ou no individual.  

No capítulo 2 é realizada uma construção teórica dos Direitos Humanos. 

Entretanto não há um esforço de uma investigação filosófica e jurídica para discuti-los, 

como um objeto em si mesmo, nesta tese. Pensei sim, em destacar aspectos importantes 

sobre os Direitos Humanos para melhor compreender as implicações que a Teoria da 

Guerra Justa e a Legítima Defesa, trazem para a proteção à esses direitos ou, 

eventualmente, para sua violação, na esfera internacional, o que se desdobra na ideia do 

fortalecimento do rule of law. Também na esfera internacional destaquei o papel da ONU 

e do Conselho de Segurança. 

No capítulo 3, trabalho  os aspectos da Legítima Defesa, seja ela aquela 

denominada preemptiva ou aquela conceituada como preventiva. Legítima Defesa e 

Guerra Justa estão imbrincadas quando supomos que uma guerra será justa quando aquele 

que sofre a agressão tem o direito de se defender, por outro lado a discussão sobre 

Legítima Defesa implica em discutir-se a ideia do rule of law  e, sob este aspecto, há o 

paradoxo de proteção dos Direitos Humanos, pois a defesa de um esfera de direitos pode 

implicar o perecimento de outros. Discutiremos os aspectos que embasam o conceito de 

guerras antecipadas que seriam aquelas iniciadas por ações de Legítima Defesa antes que 

o defensor tenha ainda sofrido um ataque, mas que, no entanto, existe uma certeza 

razoável quanto à presença irrefutável de uma ameaça. Ou seja, a ameaça, de acordo com 

aquele que se sente ameaçado e reage, tem uma existência concreta e é iminente. Isso 

trouxe, e traz, todo um problema quanto à noção do que é iminente ou não, e do que pode 

ser considerado preemptivo daquilo que é preventivo. E as ações preventivas, no direito 

internacional não são bem vistas.  De acordo com o entendimento das relações e do direito 

internacional, prevenção pode servir como justificativa para qualquer ataque. E nesse 

sentido, é um perigo para o equilíbrio do sistema internacional. A ação preventiva 

normalmente é guiada por cálculo racionais. O inimigo não está “às portas”. A 
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possibilidade de ataque é calculada com base em premissas que não estão consolidadas 

na realidade. A ameaça é indefinida. A Legítima Defesa Preventiva, nesse aspecto seria 

como atacar as fundações de ameaças futuras, mais do que ir contra o perigo de um ataque 

iminente e real. O que cria o problema é que, tanto no âmbito interno quanto no campo 

internacional, abrem-se possibilidades para a criação de diferentes interpretações e 

narrativas sobre o que é perigo aparente e iminente. Assim, o fato torna-se uma discussão 

política que passa a ser encaminhada pelo Estado que se sente ameaçado com a construção 

de um discurso justificador sobre a ideia de uma Legítima Defesa afirmada como 

preemptiva, e não como preventiva, já que aquela é bem mais conveniente como 

justificativa perante a comunidade internacional. 

Em relação à Legítima Defesa também nos debruçaremos sobre a questão de que 

essa categoria, no âmbito do direito internacional, tem seus fundamentos na Legítima 

Defesa individual. Essa relação foi posta no ordenamento jurídico das nações desde o 

nascimento do direito internacional propriamente dito, marcado pelos historiadores como 

estando ligado à Paz de Westfália (1648) e está relacionada diretamente à doutrina da 

Guerra Justa.  E tal relação, de que a Legítima Defesa individual e Guerra Justa se 

interconectam, pode ser vista em uma fala de Francisco Suárez2 que dizia que “qualquer 

injúria grave contra a honra de alguém” seria causa para uma Guerra Justa. Nesse caso, a 

Legítima Defesa não é contra um ataque iminente, mas faz a ligação entre a Guerra Justa 

no campo internacional e o ataque pessoal (mesmo que à honra de um indivíduo, no caso 

provável, um monarca) à um único indivíduo. Se um monarca fictício atacasse outro 

monarca por ter sido injuriado, por ter tido sua honra violada, ele pleitearia uma causa 

justa para a guerra - se seguimos a tese de Juarez - mas a nação atacada também poderia 

reivindicar uma causa justa para a guerra por meio da Legítima Defesa. (DINSTEIN, 

2004. p.91).  

Por fim, discutiremos, no capítulo 4, se esse arcabouço teórico, construído nos três 

capítulos anteriores, é operativo para a avaliação do uso de drones, servindo assim como 

limites ético-jurídicos. É certo que os avanços tecnológicos dos armamentos ao longo da 

história, articulando desenvolvimentos técnicos importantes em seu aperfeiçoamento, tem 

                                                             
2 Francisco Suárez (Granada, 5 de janeiro de 1548 — Lisboa, 25 de setembro de 1617) foi um jesuíta, 
filósofo, jurista espanhol. Ele foi um dos principais expoentes da Escola de Salamanca e considerado um 
dos maiores escolásticos após Tomás de Aquino. Influenciou Grotius. Seu pensamento é entendido como 
uma das origens do direito internacional moderno. 
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trazido reações frente ao problema ético que se instalou nesse processo. É o caso do uso 

da besta e sua proibição pela Igreja, por exemplo, no século XI, em guerras de cristãos 

contra cristãos, mesmo que inefetiva à época. Atrelado às questões tecnológicas e à 

perspectiva da violência presente em todas as épocas da humanidade, surgem as questões 

ético-jurídicas sobre as demandas por proteção que, numa perspectiva histórica, 

apareceram com maior relevância, no período contemporâneo – período esse, entendido 

nesse trabalho como tendo seu início o período pós Segunda Guerra Mundial.  

Por esse angulo procuraremos articular, neste último capítulo, as tecnologias 

bélicas emergentes, particularmente a tecnologia dos drones, como tensionadoras da 

eficácia de proteção propostas pelo arcabouço ético-jurídico dos Direitos Humanos. 

Nesse sentido, foca-se nosso problema no questionamento sobre a existência de suporte 

ético-jurídico para o uso de drones. 

O drone, como nova tecnologia e como arma de guerra, foi a ferramenta que 

encontramos para fazer a ligação das análises realizadas nos capítulos anteriores. Iremos 

entendê-lo como uma arma que traz em si um caráter disruptivo que proporciona a fratura 

dos parâmetros éticos com os quais as guerras vinham sendo travadas. A ética da guerra, 

em uma de suas perspectivas de investigação, por exemplo, contempla a ética do 

guerreiro. O uso de drones veio romper essa ética que está ligada ao esforço, a entrega, 

ao auto sacrifício do combatente (mesmo que não esteja envolvido a morte voluntária do 

soldado). O emprego dessa arma traz para o seu operador a autopreservação física (não 

discutiremos a existência, ou não, dos danos psicológicos) e a chamada “morte 

impossível”. Para Walzer, por exemplo, tal situação não seria moralmente defensável e, 

utilizando-se de uma reflexão de Albert Camus, diz que “você não pode matar se não está 

disposto a morrer”.  

Assim também, concomitantemente ao caráter humano, surgem rupturas tanto no 

direito internacional, na ideia de soberania, discutida no capítulo 2 com Ferrajoli, como 

também na perspectiva das doutrinas militares, relacionadas a táticas e estratégias. 

Em relação à soberania e a utilização de drones, também escreve Chamayou 

(2015, p.65): “Às formas terrestres de soberania territorial, baseada na delimitação de 

terras o drone opõe a continuidade aérea. (...). Indiferente às asperidades do solo, a arma 
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aérea, escrevia Douhet, ‘se desloca livremente numa terceira dimensão’”. A pergunta é: 

onde está a soberania nessa nova realidade? 

Dentro dessa ideia de uma “verticalização do poder”, não mais se ocupam 

territórios e sim dominam-se os mesmos, pelo uso de alta tecnologia. Não há mais uma 

soberania plana e sim volumétrica, com três dimensões. Dentro desse contexto de 

tridimensionalidade criou-se o conceito de kill box que desmembra o campo de batalha 

em “caixas” que são abertas, ativadas, congeladas e fechadas. Esse conceito será discutido 

no sentido de se entender a posição de parte dos juristas norte-americanos que afirmam 

que a noção de “zona de conflito armado, com concepção geocentrada” foi ultrapassada 

por uma zona de conflito correlacionada aos corpos dos inimigos, uma concepção, 

portanto alvo-centrada.  Desse padrão surge o que se denomina targeted killing, algo 

como “assassinato seletivo” ou “assassinato direcionado”. Toda uma discussão moral e 

ética nasce desse ponto. Posições contrárias ao uso dos drones nos campos de batalha, 

assim como ao targeted killing destacam-se na esquerda americana e mundial, assim 

também como entre os libertários americanos, à direita do espectro político. Por outro 

lado, há os que defendem firmemente a utilização de tal armamento, inclusive com o 

argumento da Legítima Defesa Preemptiva, já que atuaria frente à uma ameaça iminente. 

Em contrapartida os detratores dessa utilização irão afirmar que esse tipo de utilização 

nada mais é do que ataques que ocorrem como justificativa de uma Legítima Defesa 

Preemptiva, mas que numa análise mais profunda se mostra como preventiva, o que seria, 

de acordo com essa visão, moral e eticamente condenável, causando impacto nas relações 

dentro do sistema internacional. 

Esclareço ainda que optei por fazer a tradução livre dos textos estrangeiro 

colocando o original em notas somente para os textos em inglês. Para os textos em 

espanhol não ofereci a versão original, já que pela proximidade da língua entendi que 

seria desnecessário mesmo entendo que pode haver falso cognato. Informo também que 

utilizei as palavras Guerra Justa, Direitos Humanos e Legítima Defesa com as iniciais em 

caixa alta, ao longo de todo o trabalho, assim também como as palavras Preemptivo e 

Preventivo. 

Por fim, com esta tese pretendo contribuir para a discussão a respeito da 

problemática da utilização de drones nos conflitos armados e os aspectos éticos-jurídicos 

ligados à sua utilização, focando o estudo na utilização dos conceitos de Guerra Justa e 
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Direitos Humanos como bases referenciais e suporte teórico correlacionando-os a 

utilização do conceitos de Legítima Defesa. 
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CAPÍTULO I – CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A TEORIA DA GUERRA 

JUSTA 

 

Neste capítulo iremos discutir a Teoria da Guerra Justa nos seus aspectos iniciais, 

conforme pensados pelos primeiros teóricos do assunto, seus critérios definidores  e como 

as intervenções humanitárias podem ser  entendidas como ação de Legítima Defesa tendo 

a Guerra Justa  como justificativa. Usaremos Habermas como exemplo de discurso   

justificador de intervenção e Ferrajoli para discutirmos a tensão  originada entre 

soberania, proteção dos Direitos Humanos, Guerra Justa e Legítima Defesa. 

 

1. Guerra Justa  

 

 Alguns autores preferem denominar a Teoria da Guerra Justa como uma “Tradição 

da Guerra Justa” já que dentro dessa teoria existem muitas outras que englobam um 

grande número de posições diversas, mesmo que relacionadas, e que se estendem desde 

os escritos teológicos de Santo Agostinho e Tomas de Aquino, dos tratado legais de 

Grotius e seus pares até as narrativas seculares contemporâneas, como os escritos de 

Michael Walzer. (RODIN, 2002. pg.104) 

 Essa tese,  no entanto, apoia a sua discussão sobre o direito à Legítima Defesa 

nacional, no moderno direito internacional, mas não dispensa as discussões filosóficas 

provenientes dos teóricos da Guerra Justa que hoje, principalmente à partir de setembro 

de 2001, voltaram a permear esse direito, sendo que é inclusive considerado como a 

continuação da tradição da Guerra Justa. 

 

1.2 Um conceito possível para Guerra Justa 

 

O que chama a atenção para os escritos contemporâneos sobre Guerra Justa é a 

ausência do caráter religioso. A teoria sobre Guerra Justa que remonta a Santo Agostinho 

e que foi desenvolvida posteriormente por Tomás de Aquino, tinha como premissa a 

necessidade de harmonização do que a guerra ditava como permissível (matar, por 

exemplo) com os ensinamentos cristãos que faziam parte do arcabouço teórico desses 

filósofos.(FROWE, 2014). 
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Outro pensador, que também teorizou de forma importante a Guerra Justa, 

influenciado pela filosofia cristã, e tido como o fundador do direito internacional, foi 

Francisco de Vitória. Educado em um convento dominicano foi, na idade adulta, 

professor de teologia na Universidade de Salamanca. Escreveu uma obra clássica sobre o 

assunto (Os Índios e o Direito da Guerra). Nessa obra ele promove um exercício 

dialético, desfraldando um rol de corolários, proposições, títulos e questões que se 

sucedem e se contrapõem na construção de um discurso ora legitimador, ora contrário, à 

dominação dos índios pelos espanhóis. A preocupação de Vitória é responder às inúmeras 

perguntas que surgem com a descoberta de povos não europeus e a inadiável e inevitável 

ocupação de suas terras. A guerra vem aí como fenômeno forjado no encontro de duas 

sociedades que se estranham e, a paz vem ocupar o espaço de uma solução possível. 

Guerra e paz estão na pauta de discussões acerca dos embates entre nações, Repúblicas, 

Estados, monarquias, reinos, palavras e conceitos que, à época, se confundiam. Para 

Vitória “a finalidade da guerra é a paz e a segurança, assim (...) quem faz uma Guerra 

Justa pode fazer tudo quanto for necessário para conseguir a paz e garantir a segurança 

ameaçada pelo inimigo”. (VITÓRIA p.130). A guerra, para Vitória era algo reparador, 

era aquilo que corrigia uma injustiça; era necessária se se queria a paz, ainda que se 

conviesse evitá-la por todos os meios. Responder ao que era Guerra Justa foi o que Vitória 

buscou em boa parte de seus escritos, inclusive porque foram os espanhóis que se puseram 

em movimento em direção dos povos americanos. 

Percebe-se que a teoria da Guerra Justa na tradição ocidental recebe influências 

fortes do cristianismo. Isso se deu como reflexo da interiorização da ética cristã, surgida 

com Agostinho e retomado por Tomas de Aquino, que enfatizava que toda ação tem más 

consequências, quaisquer que sejam as intenções daquele que executa tais ações. De 

acordo com Holmes (1989, p.49), isso parece correto já que algumas más consequências 

podem ser percebidas principalmente nas áreas sociais e de relações políticas onde as 

ações de políticas públicas ou ações políticas específicas não trazem só o aspecto positivo 

esperado.  

A pergunta que fica é como se pode levar uma vida plenamente moral se não se 

pode deixar de fazer algo mal no curso normal das coisas?  

A saída para isso, se nos reportamos a Aquino, é diferenciar os aspectos daquilo 

que é intenção e daquilo que é motivo. Tomás de Aquino propõe na Suma Teológica que, 

a solução para o dilema no qual matar outro indivíduo fosse justificável estava na conduta 
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da autodefesa. Motivado pela agressão sofrida, a intenção daquele que se defende não é 

matar o outro, e sim, se defender. Moralmente haveria uma diferença importante entre ter 

a intenção de matar e matar por ter a intenção de se defender.  

Em contra partida, “muitos teóricos da Guerra Justa, concordariam, por exemplo, 

que matar é moralmente pior do que deixar morrer.” (FROWE, 2014) Uma intervenção 

armada, onde seria necessário o uso da força, estaria então moralmente condenada se, 

salvar a vida de outros, estivesse condicionado ao ato de matar.  

Esses são dilemas e divergências que surgem quando se tem a opção de aplicação 

do uso da força como solução para a defesa de direitos que estejam sendo violados. 

O que se propõe aqui é um olhar voltado para a percepção da Guerra Justa e das 

intervenções como caminhos que se enquadram dentro da ordem do direito internacional 

ao mesmo tempo em que se sustentam dentro de um raciocínio pautado pela moral e pela 

ética.  

Será importante então colocar esse raciocínio dentro de um arcabouço filosófico 

no qual filósofos tão díspares como Santo Tomás de Aquino, Habermas ou Ferrajoli 

dialogam e, em suas reflexões, se depararam com as incongruências, limitações, 

paradoxos, antinomias e contradições ligadas ao direito internacional, a relação entre os 

Estados e a utilização do uso da força dentro do sistema internacional. 

O que se pode perguntar, em contraponto ao objetivo do trabalho, é se há uma 

obsolescência dessa proposta, a da Guerra Justa, tornando-a inválida, nas conjunturas 

atuais e até onde podemos usar essa teoria para justificar ações de legítima sejam elas de 

cunho preventivo ou preemptivo.  

Esse ponto de vista já esteve em voga após a Segunda guerra mundial em que a 

teoria da Guerra Justa foi declarada, por filósofos e teólogos, como morta ou irrelevante 

em função do desenvolvimento de armas nucleares e de destruição em massa, e também 

da natureza disfuncional dos Estados-nação em tempos de globalismo e do 

redescobrimento do autentico pacifismo cristã. (HITTINGER, 2000). 

 Outra pergunta que surge, em consequência da primeira, é se a necessidade de 

um exercício de adaptação de tal teoria, como é levada a cabo atualmente - para aplicação 

em um mundo contemporâneo cujo ambiente estratégico é de alta complexidade - 

enquadrando-a forçosamente dentro de tal realidade, não a distorce a ponto de afastá-la 

de suas premissas teórico/filosóficas originais.  
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Em uma sociedade secular, distanciada de justificativas transcendentais ou 

metafísicas para ações no campo do Direito Internacional e dos conflitos bélicos, apelar 

para a Guerra Justa não é trazer a esfera teológica-moral somente como escudo protetor, 

tirando dela qualquer sentido fundamental?  

No entanto, por uma perspectiva histórica haveria ainda, apesar das rupturas entre 

os tempos históricos, traços de permanência e proximidade entre a justificativa apontada 

no século V e àquela empregada no século XXI?  

A guerra justificada ou autorizada, ou ainda a guerra ratificada, são o novo rosto 

da Guerra Justa? (PUREZA, 1995) 

Parece que sim.  

No entanto, o aspecto original da Guerra Justa, com seu eixo sustentado pelas 

premissas aquinianas não se deixa transparecer, mas estão intrinsecamente presentes em 

qualquer construção justificatória de ações de intervenção ou uso da força dentro do 

sistema internacional, principalmente quando tomada como teoria justificadora para 

sustentar e embasar ações antecipadas de Legítima Defesa, como veremos em capítulo 

específico dessa tese. 

 

Exemplo disso foi o discurso do Presidente dos Estados Unidos da América 

proferido em dezembro de 2009 em Oslo, na Noruega, quando do recebimento do Prêmio 

Nobel da Paz. Envolvido em guerras ao longo de seu mandato, Obama cita a “just war” 

como “o conceito que nasceu sugerindo que a guerra é justificada, apenas quando foram 

reunidas certas condições: se é travada como um último recurso ou em Legítima Defesa; 

Se a força usada é proporcional; e se, sempre que possível, os civis são poupados de 

violência.” 3.  

 

Adiciona a isso sua conclusão de que “sabemos que, para a maioria da história, 

este conceito de "Guerra Justa" foi raramente observado. A capacidade dos seres humanos 

para pensar em novas maneiras de matar um ao outro provou inesgotável (...)”. Seu 

discurso se encaminha no sentido de colocar dúvidas na noção de Guerra Justa. Para ele 

o que é necessário é “nos obrigar a pensar em novas maneiras sobre as noções de Guerra 

Justa e os imperativos de uma paz justa.” 

                                                             
3Discurso disponível em:<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2009/obama-

lecture_en.html>. Acesso em 25 abril 2019(tradução nossa) 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2009/obama-lecture_en.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2009/obama-lecture_en.html
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 O que se nota é que o conceito de Guerra Justa faz parte do discurso político 

contemporâneo, seja para criticá-lo, afirmá-lo, apontá-lo como solução ou sugerir novos 

caminhos. 

Se partirmos da premissa de que no Sistema internacional de múltiplos Estados a 

guerra é uma consequência inexorável, uma “Guerra Justa” deverá estar embasada em 

justificativas que a sustentem frente aos atores desse sistema.  

A proteção aos Direitos Humanos, a intenção de reestabelecer a paz ou o 

estabelecimento de uma posição defensiva em detrimento de uma ofensiva, são alguns 

dos argumentos que fundamentam uma ação bélica que se pretende justa.  

A guerra se enquadra aí dentro de uma construção moral, indo além da esfera da 

política e do poder, afinal o ato de guerra está intimamente ligado à intenção de mutilar e 

de matar.  

Não há como enxergar esses atos como estando fora da esfera da moralidade. 

(FROWE apud DA SILVA) Os problemas morais, que estão presentes na vida comum, 

são potencializados dentro do âmbito da guerra: 

 

a permissibilidade de causar danos, a diferença entre ter a intenção de 

causar e meramente permitir ou prever danos, a ideia de que nossas 
posições em determinadas circunstâncias possam criar obrigações 

morais especiais, nosso dever de obedecer a ordens legais e etc. O fato 

de que guerras frequentemente são lutadas não por razões morais, mas 
por outras tais como poder e recursos, não significa que a guerra não é 

uma questão de justiça (...).Na verdade, mesmo que todas as guerras 

que já tenham sido lutadas fossem injustas, isto não mostraria que não 

poderia haver guerras justas.(FROWE, 2014) 

 

Nesse sentido, a justificativa para a guerra no mundo contemporâneo estava bem 

embasada a partir da elaboração da Carta das Nações Unidas, promulgada em junho de 

1945, mais especificamente no seu artigo 51, no qual haveria um direito inerente de 

Legítima Defesa individual ou coletiva, se ocorresse um ataque armado contra um 

membro das Nações Unidas, até que o Conselho de Segurança tivesse tomado as medidas 

necessárias para manter a paz e a segurança internacionais4. 

 

                                                             
4Carta das Nações Unidas – disponível em <http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-

vii/index.html>. Acesso em 10 dez. 2019.> 
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Todavia, a partir da invasão do Iraque, perpetrada pelos Estados Unidos em 2003, 

a doutrina do direito internacional baseado nesse artigo da carta da ONU estava 

comprometida (FLETCHER, 2008). O uso da força foi articulado sem a autorização do 

Conselho de Segurança da ONU, criando um impasse no direito internacional e na 

interpretação e validade do artigo 51 da referida carta.  

A intervenção humanitária, apregoada principalmente depois do Kosovo e do 

Haiti, tinha os seus limites restringidos justamente pelo artigo 51 e sua indicação de 

qualquer tipo intervenção em outro Estado somente no caso de Legítima Defesa. O que 

se propõe, em trabalhos recentes, é que o direito a Legítima Defesa não estaria restrito a 

estados, mas também à nações ou mesmo pessoas. (FLETCHER, 2008). 

Numa outra perspectiva, nenhuma guerra é boa. A própria tradição do Bellum 

justum (Guerra Justa) vê na guerra algo ruim. “A guerra sempre foi e sempre será uma 

realidade estremecedora e devastadora” (MARTINEZ, 2010, p.11) No entanto, essa 

própria tradição entende que fazer a guerra não se constitui como algo totalmente 

detestável. Para ela há guerras que se justificariam moralmente. Aqui se põe o problema 

da moralidade associada à guerra. Vários autores, porém, discordam da possibilidade da 

justificação da guerra pela via da moralidade.  

Holmes, em seu livro On war and morality (1989) compõe justamente um de seus 

capítulos com a pergunta Can war be morally justify? Seu trabalho segue em direção de 

apontar os argumentos e desvios que sustentariam uma teoria de Guerra Justa. Reporta-

se a Agostinho como o principal construtor de premissas justificadoras da guerra, que as 

teria elaborado com um invólucro teológico-metafísico-escatológico tornando-as 

impermeáveis a evidências e argumentos contrários. Seu trabalho tenta justamente 

colocar um olhar sobre tais argumentos na tentativa de achar os pontos fracos e criticá-

los. No entanto os argumentos criados por Agostinho, e retomado depois por Tomás de 

Aquino e vários outros filósofos e teóricos posteriores, são construídos sobre uma forte 

base filosófica difícil de ser atacada de forma superficial. Tanto é assim, que são até hoje 

– com as devidas adaptações –a base de sustentação das teorias justificadoras de casos de 

guerras contemporâneas, principalmente daquelas ocorridas pós 1991, depois do final da 

Guerra Fria. A tentativa de estudiosos, filósofos e teóricos de colocar em xeque a 

justificativa para a guerra, baseada na teoria da Guerra Justa, tem no mundo 

contemporâneo um apelo político e ideológico, muitas vezes anticristão, que vai de 

encontro às atitudes de Estados que promovem intervenções, sejam humanitárias ou não. 
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Colocam-se nesse rol os pacifistas, os progressistas e as alas esquerdas do espectro 

político, e em alguns casos mesmo as alas centro direita.  

A crítica à teoria da Guerra Justa nasce pela visão de alguns teóricos e acadêmicos 

de enxergá-la como uma teoria justificadora para que Estados, política e militarmente 

fortalecidos, possam intervir e subjugar outros Estados em nome de uma causa justificada. 

Assinalam, de acordo com esse ponto de vista, muitos pontos de fraqueza da teoria, 

principalmente no que diz respeito a possibilidade de não haver uma autoridade imparcial 

para avaliar o que seria justo ou injusto em situações em que se proponha recorrer a 

guerra. (RUYS, p.107) Para David Rodin (2002. p.189 apud COATES, 2016. p.1), tido 

como um “revisionista” da teoria, a Teoria da Guerra Justa traiu a sua promessa e é 

necessário que urgentemente se faça nela uma revisão e uma reestruturação radical. Outro 

“revisionista”, Jeff McMahan, diz que os pressupostos básicos e os princípios 

fundamentais da teoria são pouco convincentes em relação a uma fundamentação moral 

coerente. (McMAHAN, 2009. p.1). Já outro crítico, Nick Fotion fala sobre a necessidade 

de uma nova teoria da Guerra Justa deixando de lado o entendimento clássico e 

construindo algo com o qual se possa lidar de forma efetiva com as mudanças da guerra 

contemporânea (FOTION, 2007. p.97 apud COATES, 2016. p.1) 

No entanto ela, a teoria da Guerra Justa, se encontra bastante presente dentro das 

discussões atuais sobre a guerra e as relações entre estados. O próprio Law of War Manual 

norte-americano (2015, p.25), um documento do Departamento de Defesa dos Estados 

Unidos da América, cita em um de seus tópicos a Tradição da Guerra Justa, como a teoria 

que se desenvolveu e deu suporte para a construção as regras modernas do jus ad bellum 

e do jus in bello e que ainda se mantem relevante como suporte para as decisões em que 

os Estados Unidos se vejam envolvidos em situações de conflito 

 

A Tradição da Guerra Justa descreve costumes, códigos éticos e 

ensinamentos morais associados a vários pensadores militares e filósofos 

desenvolvidos ao longo de séculos para buscar a justificativa moral e as 
limitações à guerra. A Tradição da Guerra Justa fornece parte do 

fundamento filosófico da lei moderna da guerra e dos Direitos Humanos, 

considerada tanto jus ad bellum quanto jus in bello. A Tradição da Guerra 
Justa desenvolveu critérios ou princípios que forneceram a base para o 

jus ad bellum rules moderno.105 Da mesma forma, os tratados do direito 

da guerra que fornecem regras do jus in bello, como as Convenções de 
Genebra de 1949, também estão enraizados na Tradição da Guerra Justa. 



29 
 

A Tradição da Guerra Justa permanece relevante para as decisões de 

empregar forças militares dos EUA e no combate. 5(tradução nossa) 

 

Voltando ao campo da moralidade, o que sustenta, em última instância, a Teoria 

da Guerra Justa é pelo menos teoricamente, a capacidade de se poder justifica-la 

moralmente.(FROWE, 2011, p.4) No entanto se uma guerra é tida como moralmente 

justificável ela deve, então, obedecer a critérios. Esses critérios, existentes desde os 

primórdios da sua construção teórica, são divididos em dois grupos basicamente: o 

“direito de lutar” e, estando na luta, “como lutar (no) direito”. É o que se entende por jus 

ad bellum e jus in bello. Justamente o jus ad bellum e o jus in bello, aparecem hoje, no 

século XXI, repaginados e repensados, como parte integrante do Manual de Direito da 

Guerra do principal ator dentro do sistema internacional atual, os Estados Unidos. Estão 

lá, em seu corpo teórico, os mesmos critérios colocados desde a antiguidade, mas agora 

sob a roupagem de um discurso teórico moderno (Law of War Manual, 2015). 

 

1.3 Os critérios definidores da Guerra Justa 

 

Interessante notar que não há como falar em teoria da Guerra Justa sem citar 

critérios que são articulados pelos autores como estruturas discursivas para caracterizar a 

Guerra Justa. 

Grande parte dos textos antigos e contemporâneos apresentam esses critérios, 

assim como, apresentam também, as justificativas utilizadas na retórica política 

contemporânea e propagada pela mídia. A explicitação da Guerra Justa, a justificativa 

moral para a guerra, mais do que uma justificativa necessária dentro do contexto das 

relações entre Estados, contemporaneamente deve fazer parte da propaganda que irá 

chegar até a opinião pública de um mundo globalizado.  Exemplo disso pode ser 

verificado no discurso que o presidente Barack Obama proferiu em dezembro de 2009, 

                                                             
5 texto original: The Just War Tradition describes customs, ethical codes, and moral teachings associated 
with warfare that military thinkers and philosophers have developed over centuries to seek the moral 
justification of and the limitations to war. The Just War Tradition provides part of the philosophical 
foundation for the modern law of war and Human rights as considered both jus ad bellum and jus in bello. 
The Just War Tradition developed criteria or principles that have provided the foundation for modern jus 
ad bellumrules.105 Similarly, law of war treaties that provide jus in bello rules, such as the 1949 Geneva 
Conventions, are also rooted in the Just War Tradition. The Just War Tradition remains relevant for 
decisions to employ U.S. military forces and in warfighting. 
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em Oslo, quando do recebimento do prêmio Nobel da Paz. Naquela fala Obama diz que 

“o conceito de uma "Guerra Justa" surgiu, sugerindo que a guerra só se justifica quando 

foram reunidas certas condições: se é travada como um último recurso ou em autodefesa; 

Se a força usada é proporcional; e se, sempre que possível, os civis são poupados de 

violência“6. 

 

Agora, essas perguntas não são novas. A guerra, de uma forma ou de 
outra, apareceu com o primeiro homem. No início da história, sua 

moralidade não foi questionada; era simplesmente um fato, como a seca 

ou a doença - a maneira pela qual tribos, e depois civilizações, 
buscavam poder e resolviam suas diferenças. E com o tempo, como 

códigos falharam em controlar a violência dentro dos grupos, filósofos, 

clérigos e estadistas procuravam regular o poder destrutivo da guerra. 
O conceito de "Guerra Justa" surgiu, sugerindo que a guerra só se 

justifica quando certas condições são atendidas: se é travada como 

último recurso ou em Legítima Defesa; se a força usada é proporcional; 

e se, sempre que possível, os civis sejam poupados da violência. 
Certamente, sabemos que, na maior parte da história, esse conceito de 

"Guerra Justa" raramente foi observado. A capacidade dos seres 

humanos de pensar em novas maneiras de se matar se mostrou 
inesgotável, assim como nossa capacidade de isentar da misericórdia 

aqueles que parecem diferentes ou oram a um Deus diferente. As 

guerras entre exércitos deram lugar à guerras entre nações - guerras 

totais nas quais a distinção entre combatente e civil ficou turva. 7 
(tradução nossa) 
 

 

Os princípios citados por ele (último recurso, Legítima Defesa e força 

proporcional) são os princípios que sempre nortearam a teoria da Guerra Justa.  No 

entanto ele entende que essas condições foram raramente observadas principalmente 

depois das guerras totais nas quais o número de baixas entre a população civil se mostrou 

maior do que entre os combatentes.  Contudo, a noção de Guerra Justa está aí colocada 

                                                             
6Discurso disponível em:<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2009/obama-

lecture_en.html>. Acesso em 25 abril 2019. (tradução nossa)  
7Discurso disponível em :<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2009/obama-
lecture_en.html>. Acesso em 25 novembro 2018.  Now these questions are not new. War, in one form or 

another, appeared with the first man. At the dawn of history, its morality was not questioned; it was simply 

a fact, like drought or disease – the manner in which tribes and then civilizations sought power and settled 

their differences. And over time, as code so flaws ought to control violence within groups, so did 

philosophers and clerics and statesmen seek to regulate the destructive power of war. The concept of a "just 

war" emerged, suggesting that war is justified only when certain conditions were met: if it is waged as a 

last resort or in self-defense; if the force use disproportional; and if, whe never possible, civilians are spared 

from violence. Of course, we know that for most of history, this concept of "just war" was rarely observed. 

The capacity of human beings to think up new ways to kill one another proved inexhaustible, as did our 

capacity to exempt from mercy those who look different or pray to a different God. Wars between armies 

gave way to wars between nations – total wars in which the distinction between combatant and civilian 

became blurred. 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2009/obama-lecture_en.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2009/obama-lecture_en.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2009/obama-lecture_en.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2009/obama-lecture_en.html
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como uma forma de controle dos Estados sobre a violência. Se há justificativa, mesmo 

que essa noção de Guerra Justa, de acordo com Obama, tenha que ser repensada – indo 

ao encontro do pensamento dos teóricos críticos da Guerra Justa - e conectada a uma 

noção de paz justa, a guerra poderá ser travada já que o problema da guerra não encontrará 

solução em um futuro próximo. 

Numa situação de jus ad bellum, existiriam seis critérios para sustentar esse 

direito. De acordo com a tradição, tais princípios seriam as justificativas corretas para o 

“direito de lutar”. Todos os seis princípios, no entanto, têm que se apresentar 

conjuntamente e serem satisfeitos todos ao mesmo momento para que o jus ad bellum 

esteja presente. Os seis critérios são:  autoridade competente; causa justa; intenção 

correta; proporcionalidade; probabilidade razoável de sucesso e último recurso 

(GUTHIRIE, QUINLAN, 2010). 

De acordo com o princípio da correta autoridade (autoridade competente) a guerra 

só será justa se for sancionada pelos líderes dos combatentes, vistos na atualidade como 

presidentes, primeiros ministros, monarcas ou corpos representativos eleitos como 

congressos e parlamentos. São aqueles que podem falar legitimamente pelo estado já que 

guerras são relações entre estados. Há, no entanto uma variação na natureza dessas 

autorizações e que varia de estado para estado. Em sociedades participativas a autorização 

já está tacitamente dada ao Estado para que este efetue o seu movimento em direção à 

guerra.8. É a ideia de que somente o representante principal do estado pode declarar 

guerra. 

Aquino em sua Suma Teológica (questão 40; segunda parte da segunda parte) diz 

claramente que deve haver uma autoridade competente (“a autoridade do príncipe”) 

responsável por fazer a guerra, para que ela seja considerada justa. O ato de declarar 

guerra não poderia estar no encargo de uma “pessoa particular” assim como tal pessoa 

não teria competência para convocar a coletividade para fazer a guerra. A declaração de 

guerra pelo príncipe seria em nome da defesa dos bens públicos. Do mesmo modo que a 

autoridade do príncipe defendia esses bens licitamente com a espada material contra 

perturbadores internos, era incumbência da autoridade competente defender o bem 

público dos inimigos externos. Aquino cita Agostinho nessa questão, que colocava no 

                                                             
8 Nota-se que no século XXI, o movimento em direção a guerra não necessariamente é em direção a outro 

Estado. A “guerra contra o terror” lançou o princípio da guerra contra não-estados. 
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príncipe a autoridade e a deliberação de aceitar fazer a guerra.9 Os “homens reais” são os 

que fazem a ponte para a realidade vivida pelos “homens artificiais” que são os Estados. 

(RODRIGUES, 2010, p.56). 

Contemporaneamente, no entanto, com a criação da ONU – a partir daí, a 

autoridade legítima -, surgiu a controvérsia de como as guerras seriam corretamente 

autorizadas, especialmente aquelas envolvendo as chamadas guerras humanitárias. 

Alguns, contudo, se posicionaram no sentido de que mesmo apesar da ONU a decisão e 

a autoridade para declarar ou não guerra, se mantém nas mãos do estado-nação. 

(FOTION, 2007.p.18) 

Além da autoridade competente, Tomás de Aquino fala especificamente da causa 

justa para a guerra, e cita também Santo Agostinho o qual diz ser justa a guerra que 

compensa os estragos e prejuízos sofridos por outrem. Frowe, em seu trabalho The ethics 

of war and peace aponta justamente que a causa justa não deve ser utilizada como a base 

principal para uma intervenção ou uma guerra10 e lembra também Agostinho quando esse 

diz que as guerras devem ser lutadas com o propósito de justiça e não por interesses 

próprios. Para um estado soberano, defender-se de uma agressão externa, pode então ser 

considerado como uma causa justa. Ter sua soberania violada daria ao estado agredido, - 

e àqueles estados a ele ligados por alianças, ou seja, a guerra iniciada por outros para a 

prevenção de abusos contra os Direitos Humanos em países coligados por tratados de paz 

e cooperação - o suporte moral para reagir com força militar.  No entanto, atacar uma 

ameaça eminente também se coloca no rol das causas justas? Agostinho ou Aquino não 

respondem a essa questão. Frowe, por outro lado, coloca a possibilidade teórica do uso 

da força no caso de um prejuízo eminente e como prevenção a futuros ataques. Todavia, 

basear um movimento hostil em direção a um território soberano respaldado somente na 

possibilidade futura de um ataque pode se tornar um problema diplomático. No entanto, 

a ideia mesma do como tomar conhecimento de futuros ataques, e apresentar sua causa 

(justa) em tal expediente, está sendo cada vez mais sustentada pelo rápido 

                                                             
9 TOMÁS DE AQUINO cita Agostinho no q. 40 artículo 1 da Suma Teológica - II-IIae (Secunda secundae). 
10 Por esse motivo resolvemos colocar o princípio da justa causa não como o primeiro princípio, na lista 

dos princípios da Guerra Justa, já que não é esse princípio somente que dá a base para a construção da 

permissibilidade moral para a realização da guerra. 
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desenvolvimento tecnológico que permite buscar informações razoavelmente fidedignas, 

outrora limitadas ao processo de agressão propriamente dito (FROWE, 2011, p.53). 

Outro critério abordado do mesmo modo por Santo Tomás de Aquino, fala da reta 

intenção, ou da intenção correta, como fundamento de uma Guerra Justa. Ele continua 

citando Agostinho de Hipona quando este exemplifica as corretas intenções como sendo 

aquelas que promoveriam as guerras não por cobiça ou crueldade senão pelo “desejo de 

paz, para frear os maus e favorecer os bons” Assim, continua Agostinho, mesmo sendo 

legítima a autoridade de quem declara a guerra e sendo também justa a sua causa, a guerra 

poderia ser tida como ilícita se a sua intenção não fosse correta. Tomás de Aquino aponta 

ainda que no escrito Contra Fausto, (Contra Faustum Manichaeum libri triginta tres)11 

Agostinho declara que: “em efeito, o desejo de lesar, a crueldade de vingar-se, o ânimo 

atormentado e implacável, a ferocidade na luta, a paixão por dominar e outras coisas 

semelhantes, são, em justiça, condenáveis na guerra.”(tradução nossa)12 (AGOSTINHO 

apud AQUINO). A intenção correta estaria assim intimamente conectada ao princípio da 

causa justa.  

Assim sendo, percebe-se que dentro de uma tradição cristã seria então possível 

fazer a guerra dentro de regras pré-definidas e sobre a argumentação de uma disciplina 

moral que conduzisse os atos daqueles que iriam se lançar em ações de morte e destruição. 

Teorizar e lançar as bases retóricas que permitisse a guerra, em última instância estaria 

protegendo e consentindo aqueles que jogados em situações beligerantes estariam indo 

contra os ensinamentos cristãos. Tal disciplina deveria ser a mais racional e a mais de 

acordo com os princípios básicos da lei natural. O cerne da tradição da Guerra Justa é 

justamente controlar e limitar ou mesmo proibir a guerra sempre tendo como figura 

central a humanidade do adversário. Assim também, durante o conflito a correta intenção 

seria a de perseguir a paz e a reconciliação e evitando destruições ou imposições 

desnecessárias ao adversário. (ELSHTAN, 1992) 

Em um mundo interligado em suas relações políticas, econômicas, sociais e 

culturais, fazer a guerra significa afetar de alguma forma a comunidade internacional, 

mesmo que o conflito seja localizado. A mera possibilidade da utilização de artefatos 

nucleares dá a dimensão do que busca se entender com o princípio da proporcionalidade.  

                                                             
11 Disponível em < http://www.augustinus.it/latino/contro_fausto/index2.htm> 
12.A versão em latim está disponível em: < http://www.corpusthomisticum.org/sth3034.html> 



34 
 

O que se propõe no princípio da proporcionalidade é a discussão sobre como 

medir tal proporcionalidade. A violação de soberania, por exemplo, é sempre motivo justo 

para a guerra? E se for qual será então a reação proporcional? O exemplo clássico lançado 

por Jeff McMahan e citado por Frowe (2011, p.63) é o do país B que invade uma pequena 

faixa do país A que estava utilizando esse pequeno território despovoado, e tido como 

sagrado pelo país B, como depósito de lixo. As perguntas que surgem são aquelas que 

colocam o questionamento sobre a ação do país A. Este teria uma causa justa para a guerra 

e teria ainda como apresentar uma reação proporcional a essa agressão? O que se 

apresenta aqui é a possibilidade de que toda a construção para que se caracterize uma 

Guerra Justa seja desfeita já que um conflito de grandes proporções poderá ser iniciado 

por um evento que se mostra justo em um primeiro momento (a reação a violação de 

soberania territorial), mas que falhará na questão da proporcionalidade. No entanto deve-

se deixar claro que teóricos como Michael Walzer argumentam que agressões sempre 

justificam uma reação militar já que sempre ameaçam os direitos dos cidadãos. Em 

contrapartida a questão da proporcionalidade limita a ação do estado agredido a ter início 

apenas se a proteção aos Direitos Humanos de seus cidadãos ficar comprometida (MAY 

apud FROWE, 2011, 65) 

 No caso da probabilidade razoável de sucesso se diz ser um critério de difícil 

aplicação, que tem como principal propósito prevenir o uso da força de forma irracional 

ou em situações nas quais as forças são claramente desproporcionais. Para um Estado 

mover-se em direção a uma guerra teria que haver a probabilidade de obtenção de sucesso 

com o uso das forças disponíveis. Se tais condições não forem preenchidas responder a 

um ataque, onde não se poderá infligir nenhuma perda significativa ao agressor, 

demonstrará apenas de forma simbólica a não aceitação a agressão e uma forma de 

protesto pelo ataque injusto. Não haverá, portanto, efetividade. Assim líderes devem 

decidir mandar seus exércitos para a batalha com uma mínima chance de sucesso evitando 

fazê-lo se a chance do combate se tornar uma carnificina for real. Outra perspectiva que 

conta nesse caso é a posição dos civis. Mesmo os militares querendo lutar a guerra a 

população civil pode ter um posicionamento contrário e se posicionar dentro de um 

espectro de rejeição não da guerra ou, por outro lado, aderindo ao conflito de forma ativa, 

organizando-se em forças de resistência. O que esse princípio propõe é que colocar em 

risco a sua própria vida é diferente de colocar em risco certo a vida de outros ou seja, a 

ação de um Estado em direção a defesa de um ataque seria diferente de uma postura de 
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auto defesa que moralmente permite qualquer tipo defesa desde uma defesa apenas 

simbólica (arranhando a face do agressor, por exemplo) até a capacidade de parar o ataque 

de forma efetiva (matando o oponente). (FROWE, 2011. p.56-59) 

O princípio do último recurso estipula que uma guerra só será justa se todos os 

meios de evitar uma ameaça ou de buscar reparação já tiverem sido esgotados em suas 

possibilidades. As medidas alternativas incluem “pressões diplomáticas e negociações, 

sanções econômicas, proibições de comércio e as emissões do Conselho de Segurança da 

ONU avisando sobre os perigos de seu comportamento” (FROWE, 2011. p.62). As 

críticas feitas a esse princípio recaem sobre o argumento de que a guerra nunca é o último 

recurso. A guerra como último recurso significa que todos os outros recursos já foram 

tentados pelo menos uma vez. Não há, portanto, tentativas intermináveis. 

Em relação ao jus in bello há dois princípios que governariam a conduta do 

beligerante na guerra em si: proporcionalidade (como na jus ad bellum) e discriminação, 

que não serão discutidos mais tarde, no capítulo. 

 

1.4 Intervenção Humanitária: em busca de uma legitimação como Legítima Defesa 

de terceiros 

 

A intervenção humanitária se caracteriza por uma ação de proteção à direitos de 

terceiros, mas que, em contrapartida, fere outros direitos, principalmente a soberania dos 

Estados que sofrem a intervenção. O dilema que surge está ligado à Responsabilidade de 

Proteger (R2P) que é vista como uma ação humana e moralmente oportuna. No entanto, 

a R2P muitas vezes aparece como um oportunidade de ação de Estados fortalecidos contra 

Estados enfraquecidos que muitas vezes projetam ameaças àqueles Estados. Dentro desse 

contexto a Legítima Defesa de terceiros surge como justificador legal dessa 

responsabilidade. Assim, se discute se o instrumento da Legítima Defesa é capaz de 

sustentar juridicamente a defesa de terceiros. Nesse sentido nos diz Rodin que 

 

quando um terceiro vem em defesa de uma vítima, a sua ação é 

justificada pela posse da própria vítima de direito de Legítima Defesa 

ou que o seu direito deve derivar do da vítima. Sob esta ótica, o direito 
de defesa da vítima parece tão complexo, sendo o dever defensivo de 

terceiros um componente ou derivado do direito defensivo que em 

primeira instância pertence à vítima. Mas, não é imediatamente 
aparente como o fato de a vítima ter a liberdade de matar o agressor 
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pode implicar ou justificar a liberdade de tirar a vida do agressor por 

parte de um terceiro (RODIN, 2010. p.32) 
 

 

  

 

A utilização da teoria da Guerra Justa como justificativa a uma intervenção 

(mesmo que essa justificativa não esteja explícita como uma just war theory) provoca seu 

efeito contrário fazendo com que a crítica a tal intervenção recaia, no plano teórico 

argumentativo, sobre a teoria da Bellum justum.  

No entanto, expoentes do pensamento progressista como o filósofo alemão 

Habermas podem surpreender ao apoiar intervenções cujas justificativas se baseiam na 

tentativa de fazer cessar violações dos Direitos Humanos em território estrangeiro. Um 

exemplo sobre a retórica que envolve a justificação a uma intervenção em solo estrangeiro 

ficou marcado quando da invasão da OTAN no Kosovo em 1999, como se verá mais 

adiante. 

Como já registrado neste trabalho, um dos grandes desafios das sociedades 

contemporâneas é a proteção dos Direitos Humanos, o que ganha especial relevo na esfera 

internacional e na forma como os Estados nela se articulam e se posicionam. Estes 

desafios impõem aos estados, e à chamada comunidade internacional, uma agenda muitas 

vezes sujeita a severas críticas, que demanda legitimação discursiva, quer no plano 

jurídico ou no plano político.  

Nesse panorama chama à atenção a forma com que os países lidam com tais 

cenários e de que maneira se engajam em processos motivados para a proteção dos 

direitos – o que se traduz em redes de política externa e compromissos jurídico-políticos 

assumidos frente à comunidade internacional e seus organismos, como por exemplo, a 

ONU. 

Numa perspectiva mais ampla a intervenção humanitária faria parte de um todo 

maior que se sustenta no que se entende por ajuda humanitária. Nesse sentido a ideia de 

humanidade pode ser vista como uma “realidade institucional, moral, jurídica e cultural 

fundada na solidariedade entre todos os homens, todos os Estados e todos os povos”. 

(ESPIELL, 1999 p.21). A ajuda humanitária teria sua base na moral tanto quanto em 

fundamentos jurídicos. Haveria aí uma complementaridade não podendo um ser 

concebido sem o outro. 
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No campo da ajuda humanitária, a regra moral e a regra do direito 

decorrem da mesma concepção do homem e da dignidade humana, assim 
como dos direitos e dos deveres das comunidades nacional e 

internacional encarregadas de protegê-los e de garanti-los em sua 

integridade, sem nenhuma forma de discriminação. Se a ajuda 

humanitária é uma exigência moral e legal. Convém concluir no plano 
político, no estágio atual de evolução da humanidade, que ela constitui o 

objeto e a matéria de um direito, tanto individual quanto coletivo, 

pertencente a todos os homens e a todos os povos. (ESPIELLl, 1999 p.21) 

 

 Alguns teóricos, como o já citado Michael Walzer, advogam que moralmente uma 

intervenção não deveria ocorrer se fosse contra a autodeterminação coletiva, ou seja, 

contra um Estado estrangeiro constituído como tal e que essa intervenção só seria justa 

se casos extremos de abusos contra os Direitos Humanos estivessem sendo perpetrados, 

a exemplo de genocídios e crimes contra a humanidade. Para esse tipo de argumentação 

seria então moralmente mais importante proteger a autodeterminação coletiva do que 

proteger os direitos individuais, no caso dessas violações não se enquadrarem nos crimes 

extremos anteriormente citados. Em contrapartida, posições contrárias se colocam no 

sentido de ver a proteção dos Direitos Humanos individuais como moralmente mais 

importante do que o respeito ao direito coletivo da autodeterminação. (ALOYO, 2016) 

Assim cria-se uma questão sob o ponto de vista moral. Mas é o próprio Walzer, de certa 

forma, algo contraditório, quem faz uma pergunta crucial: quanto sofrimento humano 

estamos dispostos a observar antes de intervir? (WALZER, 2003, p. XV) Para responder 

a essa pergunta, os críticos desse posicionamento de Walzer, que vai ao encontro de uma 

autodeterminação coletiva e da proteção da soberania, também se perguntam sobre qual 

soberania se está falando no momento de uma intervenção. Desse modo, também se 

discute como se articula a manutenção da soberania quando sobre a atuação de um Estado 

estrangeiro uma intervenção é realizada em nome da Legítima Defesa, nesse caso, 

Legítima Defesa de terceiros. 

Podemos achar as origens históricas da Intervenção humanitária no problema do 

esfacelamento do Império Otomano no século XIX e início do XX, esfacelamento este 

que se tornava interessante para Rússia e suas intenções expansionistas e que, em 

contrapartida, assinalavam um perigo para a Grã-Bretanha. Dominar o estreito de 

Dardanelos e o de Bósforo, dominando assim a passagem para o Mediterrâneo e para o 

Mar Negro, fazia parte da política geoestratégica da Grã-Bretanha nesse contexto. Síria e 

Líbia em 1860 e as chamadas províncias macedônias entre 1903 a 1908 formam um 
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conjunto de situações internacionais onde a perspectiva de intervenção por parte de 

Estados que disputavam uma posição geopolítica estratégica e não queriam-podiam abrir 

mão de seu posicionamento (RODOGNO, 2011; FROMKIN, 2008). No entanto dentro 

do sistema político internacional da Europa do século dezenove fazer uma intervenção 

unilateral poderia gerar um desequilíbrio no sistema, levando a guerra contra o estado 

invadido ou mesmo uma guerra generalizada com outros Estados soberanos europeus. As 

intervenções que ocorreram nas fronteiras do Império Otomano foram localizadas e 

estavam diretamente ligadas ao massacre de populações cristãs dentro do território 

Otomano. Assim 

 

o adjetivo “humanitário refere-se a ideia de socorro para “salvar 

estranhos” ou proteger populações civis estrangeiras. Em referência ao 

termo “intervenção humanitária” esse aparece nos livros de leis 
internacionais europeias e Americanas publicados na segunda metade 

do século dezenove, bem como no início do século vinte, enquanto o 

termo “razões humanitárias” aparece mais cedo, nas intervenções das 
potências europeias contra o Império Otomano na Morea – Grécia -

1827. (RODOGNO, 2011, p.161) 

 

É interessante notar que “as leis internacionais estabelecidas no século XIX 

tinham um caráter hierárquico discriminatório entre Estados europeus e Estados não-

europeus (como o Império Otomano) baseado no alegado princípio de superioridade da 

civilização europeia.” (RODOGNO, 2011, p.160). Na doutrina legal europeia do século 

dezenove intervenção significava um processo político-militar híbrido, que se colocava 

como uma ação coercitiva e não solicitada pondo-se na interseção entre a paz e a guerra. 

(RODOGNO, 2011, p.161) Após as Guerras napoleônicas – 1803-1815 – os estados 

europeus concluem que manter a paz e a ordem seria o melhor para o interesse individual 

e coletivo e que intervir em outros Estados poderia fazer ruir a ordem estabelecida. As 

intervenções humanitárias que ocorreram dentro do Império Otomano devem ser olhadas 

de uma perspectiva mais ampla, levando em conta essa necessidade de manter o equilíbrio 

do sistema internacional já que não foram todos os massacres que ocorreram dentro de 

suas fronteiras que foram respondidos com atos intervencionistas por parte das potências 

europeias. Assim não parece que a motivação humanitária seja o precedente que sustenta 

as ações dessa natureza, mas sim que a necessidade de invocá-la pode indicar alguma 

necessidade de justificar tais ações. (RICOBON, 2010, p.111) É interessante pontuar que 

os EUA não se utilizam da doutrina da Intervenção Humanitária para legitimações 
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unilaterais de intervenção, como por exemplo, no Kosovo em 1999 (RUYS et al.,2015, 

p.296) 

Por agora, o que se tem como ponto pacífico é a noção de que a única forma de 

intervenção que é universalmente aceita e que não infringe, por exemplo, o artigo 2(4) da 

Carta das Nações Unidas13 é a intervenção que é solicitada pelo Estado que dela necessite. 

(RUYS et al., 2015, p.113) 

O conceito de Intervenção humanitária será ainda discutido e aprofundado a 

seguir, sob as perspectivas e discussões de Habermas e Ferrajoli sobre o tema. 

 

1.5 A intervenção humanitária como ação de Legítima Defesa e como justificativa 

para a Guerra Justa 

 

Conflitos geram impactos sobre os Direitos Humanos – considerados, no mundo 

contemporâneo, como eixo de proteção da pessoa humana, quer na esfera interna dos 

Estados, quer na esfera internacional. Assim é indagado se legitimar a guerra significa 

legitimar, em última instância, a violação desses direitos. Agressões a outro Estado não 

são movidas somente por ânsia de conquista expansionista territorial ou necessidade de 

recursos naturais.  Afirma-se que essa motivação para intervenção sobre outro Estado 

pode conter também um fundamento de cunho humanitário, ainda que Walzer, no seu 

livro Guerras Justas e Injustas veja como raros os exemplos de “intervenções 

humanitárias” (WALZER, 2003). Ele explica que  

 

Contra a escravidão ou o massacre de adversários políticos, minorias 

nacionais e seitas religiosas, é bem possível que não haja defesa, a 

menos que a defesa venha de fora. E, quando um governo se volta 

contra seu próprio povo, recorrendo a uma violência selvagem, 
devemos duvidar da própria existência de uma comunidade política, à 

qual a ideia de autodeterminação possa se aplicar. Não é difícil 

encontrar exemplos. O que é embaraçoso é a sua abundância. A lista de 
governos opressores, a lista dos povos massacrados, é assustadoramente 

extensa. Embora um acontecimento como o Holocausto não tenha 

precedentes na história humana, o assassinato em escala menor é tão 

frequente a ponto de ser quase comum. Por outro lado – ou talvez por 
esse mesmo motivo -, exemplos nítidos do que se chama intervenção 

humanitária são muito raros. (WALZER, 2003, p.171-173) 
 

                                                             
13 “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.” 
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A premissa que se põe é que, para se ignorar a existência de tratados, resoluções 

e direitos já constituídos, cometendo atos antijurídicos como a interferência em Estados 

estrangeiros, mesmo que para ajuda humanitária, é necessário um aporte legitimador que 

sustente essa ação. Entre tais aportes destaca-se justamente a Teoria da Guerra Justa. 

Seria justa uma guerra motivada por essa ideia de ajuda a populações que sofrem 

agressões internas ou externas? Qual seria o limiar dessa agressão que dispararia o 

movimento em direção a uma intervenção? Essa intervenção se caracteriza como 

Legítima Defesa? Invocar a Legítima Defesa já torna a intervenção um ato humanitário, 

sem necessidade de maiores justificativas, já que o ato de Legítima Defesa pressupõe a 

priori a defesa de uma injusta agressão? Nesse ponto é que podemos inferir a imbricação 

entre o aspecto ético do tema, na discussão da Guerra Justa e o aspecto jurídico pontuado 

pela dimensão da Legítima Defesa. 

O que se observa nas intervenções militares, ditas humanitárias – como no caso 

do Kosovo -, ou aquelas para reparar a paz e a segurança, é a necessidade de se justificar 

e legitimar esse ato. Isso passa por torná-lo justo frente aos outros atores do processo. 

Recorrer aos Direitos Humanos e ao intuito de ajuda humanitária é sempre um caminho, 

sendo ou não a causa real de tal ato ou sua motivação principal.  

A Carta das Nações Unidas14, instrumento jurídico que criou a Organização das 

Nações Unidas (ONU) já preconizava, em seu artigo segundo que “Todos os Membros 

deverão resolver suas controvérsias internacionais por meios pacíficos, de modo que não 

sejam ameaçadas a paz, a segurança e a justiça internacionais” (CARTA DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 1945), ou ainda “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” (CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS, 1945). Não se cita explicitamente 

na Carta, a intervenção armada com justificativa humanitária, como também não se cita 

nenhuma proibição à guerra, seja ela justa ou injusta.  

Conflitos geram impactos sobre os Direitos Humanos – considerados, no mundo 

contemporâneo, como eixo de proteção da pessoa humana, quer na esfera interna dos 

                                                             
14 A Carta das Nações Unidas foi o acordo que formou a Organização das Nações Unidas (ONU) logo após 

a Segunda Guerra Mundial, substituindo a Liga das Nações como entidade de discussões no nível do Direito 

e das relações Internacionais A Carta das Nações Unidas está disponível em:<http://nacoesunidas.org/carta-

das-nacoes-unidas/>.  

http://nacoesunidas.org/carta-das-nacoes-unidas/
http://nacoesunidas.org/carta-das-nacoes-unidas/
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Estados, quer na esfera internacional. E quando esses conflitos, dentro de um Estado 

soberano, geram consequências devastadoras para a população que nele se encontra? 

Seria lícito e aceitável que outros países interviessem em Estados soberanos, com 

a justificativa de ajudar e salvar a população atingida? 

Há uma responsabilidade de proteger que autorizaria as intervenções em nome 

dos Direitos Humanos? 

Essas são as perguntas que se colocam quando estudamos as intervenções 

humanitárias e como tais ações repercutem na esfera de soberania nacional dos estados. 

E as respostas não são simples, pois não existe uma norma que autorize 

expressamente a intervenção humanitária. Muito pelo contrário: a Carta da ONU 

estabelece o princípio da não-intervenção como norteador da conduta dos Estados no 

âmbito internacional. 

A Carta15, em seu artigo segundo, itens 3 e 4,  estabelece que “Todos os Membros 

deverão resolver suas controvérsias internacionais por meios pacíficos, de modo que não 

sejam ameaçadas a paz, a segurança e a justiça internacionais” e que  “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”. 

No entanto, no mesmo documento, o artigo 42 do capítulo VII preconiza o uso da 

força (aérea, naval ou terrestre) para manter ou reestabelecer a paz e a segurança. 

Tais dispositivos nos permitem concluir que se não se cita explicitamente na 

Carta, a intervenção armada com justificativa humanitária, também não se cita nenhuma 

proibição à guerra, seja ela justa ou injusta. 

Desta forma, a resposta para as intervenções humanitárias não está estampada na 

literalidade da norma de Direito Internacional, o que reforça a necessidade deste estudo e 

a importância de sua legitimação. 

Há, porém posições que sustentam é possível estabelecer duas exceções a esse 

princípio: 

(i)     Legítima Defesa individual ou coletiva; 

                                                             
15 CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS. Disponível em :<https://nacoesunidas.org/carta/>.Acesso em 01 julho 
2020. 

https://nacoesunidas.org/carta/
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(ii)           quando o Conselho de Segurança da ONU (CS) determinar 

que uma situação constitui uma ameaça à paz ou segurança 

internacional. 

A questão fica ainda mais complexa quando as intervenções, ditas humanitárias - 

e em geral com o uso de força bélica- , ocorrem sem que o estado que sofre a intervenção 

tenha solicitado a presença de ajuda externa, como no caso do Kosovo em 1999, ou na 

Líbia em 2011, ou mesmo quando não houver a autorização do Conselho de Segurança 

da ONU. 

Para os que aceitam as intervenções, quando estas se mostram apoiadas no 

discurso da necessidade de defesa de Direitos Humanos, sustenta-se que mais importante 

do que a soberania de um estado que agride seus próprios habitantes é a proteção aos 

direitos. 

Nesse cenário, a intervenção humanitária não deve ser vista somente como um 

instrumento justificador para que potências econômicas e militares aproveitem de sua 

superioridade para adentrar o território de outro estado que possua, por exemplo, riquezas 

de interesse do Estado interventor. A responsabilidade de proteger, está implícita neeses 

atos impondo uma obrigação de agir em benefício dessa proteção, como se desenvolverá 

mais adiante nesta pesquisa. 

No mesmo documento, contudo, no artigo 42 do capítulo VII prescreve o uso de 

força com o intuito de manter ou reestabelecer a segurança e a paz.  

A utilização da teoria da Guerra Justa como justificativa a uma intervenção 

(mesmo que essa justificativa não esteja explícita como uma just war theory provoca seu 

efeito contrário fazendo com que a crítica a tal intervenção recaia, no plano teórico 

argumentativo, sobre a teoria da Bellum justum.  

Essa contraposição pode se constituir em um discurso ideológico progressista 

anticonservador e anticristão, que suporte essa retórica. Contudo, expoentes do 

pensamento progressista, como o filósofo alemão Habermas, podem surpreender ao 

apoiar intervenções cujas justificativas se baseiem na tentativa de fazer cessar violações 

dos Direitos Humanos em território estrangeiro. Um exemplo sobre a retórica que envolve 

a justificação a uma intervenção em solo estrangeiro ficou marcado quando da invasão da 

OTAN no Kosovo em 1999. Colocando-se ao lado das forças interventoras, Habermas 

como filósofo progressista e com um viés político à esquerda, sofreu duras críticas quando 
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escreveu o texto Bestialidade e Humanidade: uma guerra entre no limite entre direito e 

moral. Para alguns, Habermas, com sua postura de apoio às “potencias imperialista” 

estava demonstrando o fim da teoria crítica que a caracterizou a Escola de Frankfurt como 

escola de pensamento.  

1.5.1 Habermas: A justificação da Intervenção pela filosofia 

 

Habermas desenvolveu uma teoria sobre relações internacionais justas, com raízes 

na tradição kantiana, inspirado no projeto kantiano de paz perpétua entre as nações. Para 

ele a intervenção militar humanitária se tornou um instrumento político para restabelecer 

a justiça e a paz. (KREIDE, 2009) 

Tendo ligações fortes com a Escola de Frankfurt e considerado um expoente da 

segunda geração dessa escola de pensamento, Habermas sempre foi identificado como 

um pensador crítico, herdeiro da Teoria crítica, que se nutriu da tradição hegeliano-

marxista e do freudo-marxismo e possui, de acordo com alguns autores, “posições 

filosóficas muito extremas e maneja uma retórica demasiado impregnada de marxismo 

ortodoxo – e num sentido ultrapassado” (HORKHEIMER, 1957 apud DUPEYRIX, 2012, 

p.27)  

No entanto, Habermas sempre teve seu lugar de destaque frente a esquerda 

europeia. Desde a década de 60 ele “delineou um esboço de uma teoria da sociedade unida 

a uma teoria da comunicação”. Passou por mudanças em sua trajetória como professor e 

como pesquisador e filósofo. Saiu de Frankfurt na década de 70 do século passado e foi 

para o Instituto de Pesquisa Max Plank, perto de Munique. Desenvolveu ali análises 

sociológicas da sociedade capitalista avançada, nas quais propunha a compreensão da 

realidade social onde a legitimidade e a razão prática conservavam uma força estruturante. 

Foi sobre essa ótica que ele publicou Razão e Legitimidade em 1973. A sua obra célebre, 

Teoria do agir comunicativo foi publicada em 1981. O terrorismo do grupo de guerrilha 

urbana, Rote Armee Fraktion (a RAF) atuante nos anos 70, foi repudiado por Habermas 

totalmente, e sem nenhuma hesitação. No entanto, o Estado alemão e parte da imprensa 

sustentavam e apoiavam as leis de exceção promulgadas nesse contexto e 

desqualificavam o projeto de “modernidade cultural” progressista. A Escola de Frankfurt 

foi acusada, mesmo que de forma implícita, de ter incitado o terrorismo de extrema 

esquerda daquele período. Em consequência, Habermas foi recusado duas vezes pela 
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Universidade de Munique para ocupar o posto de professor naquela instituição justamente 

por esta associação com a Escola de Frankfurt. O chamado “último Habermas” foi autor 

da grande teoria da Democracia proposta em Direito e democracia. (DUPEYRIX, 2012, 

p.27-32). 

Em sua trajetória acadêmica Habermas teve seus críticos tanto dentro da esquerda 

como também entre os conservadores e os intelectuais da direita. Scruton, por exemplo, 

ferrenho crítico da esquerda, diz que 

 

Um leitor que se depara com Habermas pela primeira vez, 

confrontando-se com seus hectares de sociologismo vazio, pode muito 
bem se surpreender com a afirmação de que ali, diante dele, está o cerne 

intelectual da esquerda alemã. Por mais surpreendente que seja, é isso 

mesmo. E é importante compreender que o estilo burocrático não é, sob 
qualquer critério, dispensável. Ao contrário, ele é componente 

indissolúvel da mensagem. O estilo é o agente da legitimação – por 

meio dele é que a crítica habermasiana da sociedade burguesa garante 
suas credenciais acadêmicas. (SCRUTON, 2014, p.180) 
 

Não obstante, a esquerda também produziu sua crítica, não tanto à Habermas, 

pensador e intelectual cosmopolita das décadas de 90 e 2000, mais especificamente sobre 

a posição de Habermas a favor da intervenção da OTAN, no Kosovo, que foi apresentada 

no artigo “Bestialidade e Humanidade: uma guerra no limite entre direito e moral” escrita 

para a revista alemã Die Zeit16 um pouco mais de um mês após a intervenção. Habermas 

nesse texto justifica o ataque da OTAN e aponta o caráter legitimador de “ataques 

cirúrgicos” 

 

Chegou ao fim, com a primeira entrada em combate das forças armadas, 

o longo período de um recolhimento que deixou marcas na mentalidade 
civil alemã do pós-guerra. É a guerra. Os “golpes aéreos” da Aliança 

pretendem ser, certamente, algo diferente de uma guerra de tipo 

tradicional. De fato, a “precisão cirúrgica” dos ataques aéreos e o 
cuidado programático com os civis têm um alto valor legitimador. 

Significa o abandono da estratégia da guerra total, que determinou a 

fisionomia do século que chega ao fim. (HABERMAS, 1999, p.77) 
 

Ele pontua o seu posicionamento com a postura dos ministros Fischer e 

Scharping17 que se posicionaram, baseados no apelo aos direitos humano, no 

                                                             
16“Bestialität und humanität. Ein Kriegan der Grenzez wischen Rechtund Moral”. Publicado em Die Zeit, 

18 de maio de 1999. 
17 Ministros alemães de Relações Internacionais e da Defesa, respectivamente. 
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entendimento de que assim haveria um manejo e um controle do estado de natureza entre 

as nações, o que denotaria uma indicação de que o Direito Internacional estaria se 

movendo, com aquele ato de intervenção militar humanitária, em direção à um Direito 

Cosmopolita. 

 

Ao lado de antigas democracias que, mais fortemente do que nós, foram 

formadas pelas tradições do direito racional, os ministros Fischer e 

Scharping reportam-se à ideia de uma domesticação do estado de 
natureza entre as nações, baseada nos Direitos Humanos. Desse modo, 

está na agenda a transformação do direito internacional público em 

direito cosmopolita. (HABERMAS, 1999) 
 

 

Vale ressaltar que a ideia de um Direito Cosmopolita nasce com Kant em sua obra 

Paz Perpétua que “foi elaborado pelo autor na forma de um imaginário tratado 

internacional voltado a concretizar um antigo sonho europeu (...)” (JUNIOR, 2004) O 

Direito das Gentes clássico (jus gentium) aquele tido como um direito recíproco dos povos 

apresentado por Gentili, Grotius e Vattel contava com duas dimensões: “o direito estatal, 

ou seja, o direito interno da cada Estado; e o direito das gentes ou o direito das relações 

dos Estados entre si e dos indivíduos de um Estado com os do outro”. (GAMEIRO, 2006) 

Para Kant havia um terceiro artigo definitivo que traria a paz perpétua, qual seja, o Direito 

Cosmopolita. 

Assim Habermas parte em favor de um pacifismo de caráter eminentemente 

jurídico que superaria o implícito estado de guerra latente existente entre os Estados, em 

direção a uma ordem cosmopolita inteiramente juridificada. 

 

O pacifismo jurídico não pretende apenas cercar com o direito 

internacional o estado de guerra latente entre Estados soberanos, mas 

também superá-lo em uma ordem cosmopolita integralmente 

juridificada (verrechtlichten). De Kant a Kelsen, existiu essa tradição 
também entre nós. Mas só hoje ela é levada a sério pela primeira vez 

por um governo alemão. A imediata condição de membro de uma 

associação cosmopolita protegeria o cidadão de um Estado inclusive 
contra a arbitrariedade do próprio governo. (HABERMAS, 1999) 

 

A tensão entre moral e Direito faz parte de como Habermas discute e como pensa 

a ordem internacional.  Para ele essa tensão só se resolveria se o Direito Internacional se 

convertesse em um Direito Cosmopolita que possuísse competência coercitiva. Essa 
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competência protegeria a aplicação eficiente dos Direitos Humanos. (DELGADO, 2002, 

p.33) 

No pensamento Habermasiano sobre Relações Internacionais encontramos em 

grande parte de suas reflexões, essa problemática dos Direitos Humanos. Desse modo, 

Habermas propõe como exposto acima, um Direito Internacional Cosmopolita. Nessa 

proposta, a proteção aos Direitos Humanos se tornaria eficaz por não necessitar mais de 

uma justificativa moral. Habermas pretende justamente a ultrapassagem das ações morais 

que ora se dão em nome da humanidade. “Normas morais que apelam aos nossos 

melhores discernimentos não podem ser impostas como normas jurídicas estabelecidas” 

(HABERMAS, 1999). A lei internacional-cosmopolita habermasiana vê os Direitos 

Humanos como um direito positivo afastado de qualquer moralidade. Uma ordem assim 

estabelecida estaria apoiada apenas no Direito positivo, sem aportes morais. Habermas 

percebe e aponta que tal proposta implicaria de alguma forma, na elaboração de um 

governo mundial, o que levaria justamente à concentração do monopólio da força para 

um único organismo internacional. Habermas rejeita essa proposta de concentração de 

força, mas não deixa claro como compor esse organismo de modo que se mostre eficaz. 

Diz então que 

 

(...) o almejado estabelecimento de uma condição cosmopolita 

significaria que as infrações contra os Direitos Humanos não serão 

julgadas e combatidas imediatamente a partir de pontos de vista morais, 
mas antes observadas como ações criminais dentro de uma ordem 

jurídica pública. A jurisdificação enérgica das Relações Internacionais 

não é possível sem procedimentos estabelecidos para a resolução de 
conflitos. Justamente a institucionalização desses procedimentos, em 

uma ordem juridicamente domesticada, protegerá as violações dos 

Direitos Humanos de um tratamento por meio de uma Moral não 

diferenciada do Direito e evitará a discriminação Moral não mediada do 
‘inimigo. Uma tal condição pode ser alcançada mesmo sem o 

monopólio da violência de um Estado mundial e sem um governo 

mundial. Mas é necessário pelo menos um conselho de segurança 
funcionando, a jurisdição vinculante de um tribunal criminal 

internacional e a complementação da assembleia geral de 

representantes governamentais por meio do “segundo nível” de uma 

representação cosmopolita. (HABERMAS, 1999, p.84) 

  

Assim ele não aponta a solução, ou pelo menos não indica o caminho que mostre 

então como os Direitos Humanos podem ser protegidos e postos de forma eficaz. A 

reflexão que se faz é que no atual estágio do Direito Internacional não existiriam 

ferramentas nem legais nem policiais para que este se tornar Direito Cosmopolita. 
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(DELGADO,2002). Tampouco o Governo mundial não seria a solução. “A 

constitucionalização não estatal do direito das gentes desatrelaria Estado e Constituição 

e assumiria a forma de uma sociedade mundial politicamente constituída sem governo 

mundial” (HABERMAS apud DUPEYRIX, 2012, p.97) 

A produção de Habermas na área de Relações Internacionais se intensificou no 

final dos anos 80 e início dos anos 90. Ele se utilizou da Guerra do Golfo para adentrar 

nos debates sobre a legalidade e sobre a composição de uma nova ordem no nível 

internacional. (DELGADO, 2002, p.36) Ele vê então, uma mudança de perspectiva das 

relações internacionais em direção de uma política internacional mundial 

[Weltinnenpolitik]. Não obstante ele coloca tal mudança nas mãos da população que não 

deveria esperar uma mudança de consciência partindo das elites governantes. 

(HABERMAS, 2001, p.73) 

 

Continuando seu discurso justificador da intervenção em nome dos Direitos 

Humanos, deixa claro que sob a ótica do Direito Internacional o ataque aéreo à República 

Iugoslava seria observado como uma interferência nas questões internas de um Estado 

soberano, mas que sob o manto dos Direitos Humanos, e pela busca da paz essa 

intervenção poderia ser legitimada. Assim, é na Guerra do Kosovo que Habermas 

confronta e articula abertamente o problema da moral, do direito e da guerra. Sua posição 

a favor de uma intervenção armada da OTAN na República Iugoslava recebe críticas por 

seu posicionamento a favor dessa intervenção. Foi considerado por isso, como 

propagandista da guerra (RIPPERT, 1999) Sua posição é a de que a ação militar 

perpetrada contra as tropas sérvias que ocupavam o Kosovo e atacavam civis albaneses e 

kosovares foi uma ação humanitária justificada e necessária. Habermas traz então, para a 

discussão sobre o Kosovo, a perspectiva do Direito Cosmopolita. Para ele, é na 

intervenção da OTAN que o Direito Internacional clássico estava começando a dar lugar 

ao Direito Internacional Cosmopolita 

 

Naturalmente, os EUA e os Estados membros da União Europeia que 

assumem a responsabilidade política partem de uma posição comum. 
Após o fracasso das negociações de Rambouillet, eles levam a cabo a 

ameaça de ação penal militar contra a Iugoslávia com o objetivo 

declarado de impor regulamentações liberais para a autonomia de 
Kosovo no interior da Sérvia. No quadro do direito internacional 

clássico, isso seria considerado uma intromissão nos assuntos internos 

de um Estado soberano, isto é, uma violação do interdito de intervir. 
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Sob as premissas da política dos Direitos Humanos, essa interferência 

deve ser entendida agora como uma missão armada, mas autorizada 
pela comunidade internacional (embora, sem o mandato das Nações 

Unidas, tacitamente) e instituidora da paz. Segundo essa interpretação 

ocidental, a guerra de Kosovo significa saltar da via do direito 

internacional clássico para o direito cosmopolita de uma sociedade de 

cidadãos do mundo. (HABERMAS, 1999, p.79) 

 

Desta forma, para Habermas a intervenção já tem, em si, a premissa da 

legitimidade, mas também a da legalidade, pois age em nome da proteção de minorias 

perseguidas e se apoiaria em resoluções anteriores da ONU para situações de intervenção. 

Ele se posiciona de maneira a reproduzir no seu primeiro e principal artigo sobre a 

intervenção – Bestialidade e Humanidade18 – um discurso que aceita a justificativa 

utilizada pelo comando da OTAN. Uma das críticas a Habermas nesse evento poderia se 

ancorar justamente nesse ponto onde ele descreve a situação com um tom de aceitação e 

quase jornalístico: “A aliança militar do Atlântico Norte age sem um mandato do 

Conselho de Segurança, mas justifica a intervenção como ajuda necessária a uma minoria 

étnica (e religiosa) perseguida” (HABERMAS, 1999). Ou ainda, 

Desde pouco tempo, o Conselho de Segurança trata também essas 

tipificações como “ameaças à paz” que justificam medidas coercitivas 

quando for o caso. Porém, sem o mandato do Conselho de Segurança, 
os poderes de intervenção só podem nesse caso retirar dos princípios 

obrigatórios erga omnes uma autorização para socorro. 

 

É interessante notar que desde 1945 intervenções só foram realizadas com o aval 

da ONU e do governo afetado. Essa situação mudou com a Guerra do Golfo (1991), na 

qual o Conselho de Segurança estabeleceu zonas proibidas para voo dentro do Iraque 

(sem consentimento iraquiano, por certo) com a justificativa de que se estava reagindo a 

uma “ameaça à segurança internacional”. No Kosovo a situação é outra já que a OTAN 

aciona suas forças sem o consentimento do Conselho de Segurança19 e justifica sua ação 

                                                             
18 “Bestialidade, humanidade” é uma fala de Carl Schmitt que Habermas afirma ser uma “célebre fórmula” 

onde Schmitt expressou o seu anti-humanismo. (HABERMAS, 1999) 
19 É interessante pontuar que teóricos como Michael Walzer e John Rawls “compartem da ideia de que esse 

tipo de intervenção nem sempre tem que estar totalmente avalizada pela Organização das Nações Unidas 

como expõe Rex Martin, Rawls (com suas confederações regionais pacíficas) e Walzer (com seu conjunto 

de agências entrecruzadas e descentralizadas, tanto nacionais como internacionais) oferecem importantes 

alternativas a visão de que as Nações Unidas são a única agência autorizada em questões relativas à 

intervenção humanitária. (tradução nossa) Ver MARTÍNEZ J.M.G. La doctrina de la “Guerra Justa” em 

el pensamento de John Rawls. Madri: Dynkson, 2010. 
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como sendo de proteção a minorias, portanto de caráter humanitário. (HABERMAS, 

1999.) 

Deste modo observa-se como a guerra do Kosovo aponta para uma questão que 

parece fundamental para Habermas, qual seja, o questionamento da condição dos Estados 

constitucionais e democráticos, que se posicionaram internacionalmente como sujeitos de 

direitos e que agora, com a possibilidade da ideia de “cidadão do mundo” podem perder 

essa autonomia em nome de uma interdependência em uma sociedade mundial complexa. 

 

A guerra em Kosovo toca em uma questão fundamental e também 

controvertida na ciência política e na filosofia. O Estado constitucional 
democrático conseguiu o grande feito civilizador de uma domesticação 

jurídica do poder político com base na soberania de sujeitos 

reconhecidos em termos de direito internacional, enquanto uma 

condição “de cidadão do mundo” coloca em disponibilidade essa 
independência do Estado-nação. O universalismo da Aufklärung se 

chocaria aqui com a especificidade de um poder político no qual está 

inscrito o impulso para a autoafirmação coletiva de uma comunidade 
particular? Esse é o espinho realista fincado na carne da política dos 

Direitos Humanos. Naturalmente, também a escola realista reconhece a 

mudança estrutural daquele sistema de Estados independentes que 
surgiu com a paz de Westfalen: a interdependência de uma sociedade 

mundial que se torna cada vez mais complexa; a ordem em grande 

escala de problemas que os Estados só podem resolver 

cooperativamente; a autoridade e condensação crescentes de 
instituições, regimes e procedimentos supranacionais não apenas no 

domínio da segurança coletiva; a economização da política externa, o 

desvanecimento dos limites clássicos entre política interna e externa em 
geral. Mas uma imagem pessimista do homem e um conceito 

peculiarmente opaco “do” político formam o pano de fundo de uma 

doutrina que gostaria de se ater, mais ou menos irrestritamente, ao 

princípio do direito internacional de não-intervenção. (HABERMAS, 
1999, p.82) 
 

 

Apesar de sua postura pró-intervenção, Habermas aponta para o erro da política 

dos Direitos Humanos intervencionista de subestimar a necessidade dos Estados-nação 

moverem-se sem amarras em direção dos seus interesses e critérios, que os leva em 

direção da sobrevivência e da segurança. Por outro lado, o filósofo observa que 

intervenção, mesmo que humanitária, não se presta a tutelar os Estados de ordenamento 

internacional. Para ele é a própria erosão dos Estados que provoca e a intervenção e não 

o contrário. 

 

Não se trata de tutelar os Estados-nações vigorosos, na constelação pós-
nacional, por regras da comunidade internacional. Ao contrário, é a 
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erosão da autoridade do Estado, são as guerras civis e os conflitos 

étnicos dentro de Estados em desintegração ou mantidos 
autoritariamente que provocam as intervenções – não apenas na 

Somália e em Ruanda, mas também na Bósnia e agora em Kosovo. 

Tampouco a suspeita da crítica da ideologia encontra alimento. O caso 

presente mostra que a justificação universalista de modo algum disfarça 
sempre a particularidade de interesses inconfessos. O que uma 

hermenêutica da suspeita imputa ao ataque à Iugoslávia é bastante 

magro. Para políticos a quem a economia global deixa pouco espaço de 
manobra na política interna, a ostentação de força na política externa 

pode proporcionar uma chance. Mas nem o motivo da garantia e da 

ampliação da esfera de influência, atribuído aos EUA, nem o motivo de 

encontrar uma função, atribuído à OTAN, nem sequer o motivo de 
defender-se de ondas de imigração, atribuído à “fortaleza Europa”, 

explicam a decisão por uma interferência tão difícil de pesar, arriscada 

e dispendiosa. (HABERMAS, 1999, p.83) 

 

 No mundo do século XXI já não se observa a guerra total entre Estados. No 

entanto mais pessoas estão sendo vítimas de guerras civis, conflitos entre sub-estados e 

genocídios. O que ocorre é que a comunidade internacional discorda da maneira como 

lidar com o crescimento das violações dos Direitos Humanos que acontecem no curso 

dessas “novas guerras”. Cresce o debate sobre a “responsabilidade de proteger” que 

procura justificar a intervenção militar no caso de severa violação dos direitos individuais. 

Deve-se levar em conta que as intervenções estrangeiras têm um longo histórico nas 

relações entre Estados. Mas as intervenções com o intuito específico de parar uma 

violação aos Direitos Humanos, executada por governos ou grupos de guerrilhas 

paramilitares contra seu próprio povo, é um fenômeno relativamente recente. Desde o fim 

da guerra fria se vê um desenvolvimento de novas formas de justificativas para as 

intervenções. (KREIDE, 2009. p.95) 

Aos críticos de Habermas fica a ideia de que ele justamente criou justificativas 

utilizando-se de uma construção teórica que o afastou de uma tradição marxista, ligada à 

Escola de Frankfurt, e o aproximou do liberalismo europeu.  

 

(...) nos últimos anos, ele estaria cada vez mais se afastando do legado 

marxista da teoria crítica para se transformar no maior ideólogo do 

liberalismo europeu, chegando, segundo eles, ao ponto de justificar uma 
guerra,79 conduzida por seus afilhados políticos80 – da coligação 

Vermelha-Verde que governa a Alemanha –, em nome da sociedade 

civil global, acabando por produzir uma teoria segundo a qual, nas 

palavras de Giesen, “o direito de intervenção é também um direito do 
mais forte sobre o mais fraco, um direito de escolher onde intervir”  

(DELGADO, 2002, p.55) 
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Para Rippert (1999), por exemplo, não há como obscurecer o simples fato de que 

a uma coalisão de grandes potências imperialistas aterrorizou um pequeno país. Eram os 

filósofos sociais com suas teorias querendo fazer acreditar que o terror da OTAN 

produziria uma sociedade civil democrática global. Para ele, Habermas baixou tanto o seu 

parâmetro do que era democracia, que até a Turquia havia se tornado um país 

democrático. Junto com a guerra chegava simultaneamente o período que indicava o fim 

da teoria Crítica da Escola de Frankfurt. (RIPPERT, 1999) 

 

1.5.2 Ferrajoli: A tensão entre soberania e proteção dos Direitos Humanos 

 

A soberania é a suprema autoridade de um povo dentro de um determinado 

território limitado fisicamente. Soberania implica, então, em um conjunto de direitos 

como a não interferência de grupos externos e o direito do grupo interno de se ordenar 

política, cultural e juridicamente conforme suas próprias decisões. Bobbio define 

soberania como sendo  

em sentido lato o conceito político – jurídico (...) que indica o poder de 

mando de última instância numa sociedade política e, 
consequentemente, a diferença entre esta e as demais associações 

humanas em cuja organização não se encontra esse poder supremo, 

exclusivo e não derivado. (...) de fato a Soberania pretende ser a 
racionalização política do poder legítimo, do poder de fato e do poder 

de direito. (BOBBIO, 1983, p.1179) 
 

Em seu sentido estrito20 a soberania aparece conceituada na era moderna, no final 

do século XVI, conjuntamente com a conceituação e o termo Estado, caracterizando de 

forma plena, que o sujeito único e exclusivo da política seria o poder estatal. Soberania 

seria então um conceito político-jurídico que em última instância resumiria a necessidade 

estatal, naquele momento histórico, de concentrar poder reunindo, em uma única esfera, 

o monopólio da força sobre uma determinada população, demarcado em um determinado 

território, propiciando assim a máxima coesão e unidade política do Estado. (BOBBIO, 

1983, p.1179) 

                                                             
20 Bobbio fala também de um sentido lato onde “o conceito político-jurídico de Soberania indica o poder 

de mando de última instância numa sociedade política e, consequentemente a diferença entre esta e as 

demais associações humanas em cuja organização não se encontra esse poder supremo, exclusivo e não-

derivado.” 
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O risco das chamadas intervenções humanitárias nasce justamente na 

possibilidade que se cria, de estados estrangeiros interferirem internamente dentro do 

território soberano de outro estado. As intervenções humanitárias podem ser consentidas, 

mas muitas vezes são articuladas como forças militares que violam a soberania estatal de 

outro ator do sistema internacional. Foi assim no Kosovo em 2009 e na Líbia em 2011. A 

justificativa para tal ato recai na proteção de inocentes que estejam sofrendo graves 

violações aos Direitos Humanos. De acordo com alguns autores tal intervenção seria 

moralmente justificável somente se estivessem ocorrendo, dentro do território do alvo da 

intervenção, atos extremos de abuso contra os Direitos Humanos como genocídio e 

crimes contra a humanidade. No entanto, outros estudiosos apontam que passar por cima 

da autodeterminação coletiva, violando a soberania, deve ser aceita quando é perpetrada 

qualquer violação aos Direitos Humanos, sem a necessidade de que existam ali atos contra 

a humanidade ou genocídios. No entanto o que se discute é se haveria possibilidades de 

ocorrerem situações em que a intervenção se faça necessária e seja realizada sem que o 

equilíbrio existente no sistema internacional, baseado no estatuto da soberania, seja 

quebrado. Assim dilemas morais começam a surgir. (ALOYO, 2015, p2). De acordo com 

o conceito de autodeterminação dos povos e com o posicionamento de teóricos como 

Michael Walzer, se uma sociedade se movimenta por essa esfera da autodeterminação, 

não haverá uma justa causa para que ocorra qualquer tipo de intervenção e violação de 

sua soberania por outro estado. A violação dos Direitos Humanos, restritas a indivíduos, 

dentro de um estado cuja sociedade possui autodeterminação, não seria justificativa para 

uma intervenção. Para Walzer a intervenção só poderia ocorrer se tal comunidade não 

apresentasse autodeterminação.   No entanto, em posicionamento contrário, os críticos de 

Walzer não acreditam que possa haver autodeterminação “quando membros da 

comunidade em questão estão sendo mortos injustamente ou têm outros Direitos 

Humanos violados como tortura, aprisionamento injusto ou ataque físico” (tradução 

nossa) (ALOYO, 2015, p.2) 

Por essa perspectiva, a soberania estatal se mostra como algo importante. E pode-

se dizer que há uma moralidade (descartada aqui a perspectiva amoral do pensamento 

realista) nessa importância da soberania, por três razões principais: a primeira razão diz 

respeito à limitação de possibilidades de agressões internacionais de estados mais fortes 

sobre os mais fracos. Neste sentido permitir uma intervenção humanitária pode minar a 

soberania do estado que sofre a intervenção dando justificativas para que os poderosos 
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atores do sistema internacional promovam intervenções para seu próprio interesse, 

tornando as justificativas para as intervenções cada vez mais inconsistentes. Uma segunda 

razão seria a de que a soberania “permite a autodeterminação coletiva. Isso é moralmente 

importante porque permite os grupos nacionais fazerem leis que reflitam a sua cultura, 

religião, tradição, ética.” (ALOYO, 2015, p.4). A terceira razão seria porque quase 

sempre a intervenção em estados soberanos mata e mutila inocentes. Essas três razões 

podem, então, agir como fortes objeções contra teorias que tentem justificar as 

intervenções humanitárias de forma simples e superficial. 

Falar em Intervenção humanitária significa entender já em um primeiro momento 

a tensão que surge na própria genealogia da palavra. Intervir em um estado soberano em 

nome da proteção de um direito. Travar uma guerra contra um inimigo imoral significa ir 

contra o princípio da não intervenção, consiste, em última instância, em ir contra a 

soberania de outro Estado. 

O termo “intervenção” aparece no século XIX, mesmo que o seu significado ainda 

fosse impreciso (CHESTERMAN, 2002, p.8). A ideia de intervenção e guerra ainda se 

misturava. De acordo com Chesterman a origem clássica do que viria a ser conhecido 

com intervenção humanitária tem sua origem na doutrina da Guerra Justa, com seus 

embasamentos escolásticos nascidos durante a Idade Média, como já explorado neste 

trabalho, e consolidado depois por Hugo Grotius no século XVII que sistematizou com o 

seu “O Direito da Guerra e da Paz” (De jure belli ac pacis) a prática e a legitimidade do 

que seria uma Guerra Justa. Grotius lança a ideia de uma “sociedade internacional”.  

“Essa sociedade internacional estaria centrada em torno do entendimento de que o estado 

e seus governantes estão vinculados por regras e formam uma comunidade, uns com os 

outros, no entanto um tipo de comunidade rudimentar” (CHESTERMAN, 2002, p.9). 

Quando se discute intervenção, humanitária ou não, o que sempre aparece em jogo 

é violação dos Direitos Humanos.  Há sempre uma tensão natural no que diz respeito aos 

princípios de soberania estatal e Direitos Humanos que se sustenta na ideia de que os 

Direitos Humanos seriam direitos de cunho mais individual e a soberania seria algo mais 

próximo de uma forma de determinação coletiva. Quando um estado viola os Direitos 

Humanos, agindo contra sua própria população, a contradição que se cria é: outros estados 

se colocam na posição de respeitar a autodeterminação coletiva (soberania) do estado 

violador, ou se movem no sentido de intervir para proteger os Direitos Humanos? Esse é 

um dilema que não se resolve facilmente. Mas a violação de Direitos Humanos aparece 
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invariavelmente como o gatilho que dispara a exposição de justas causas a favor de uma 

ação interventora e, portanto, violadora do instituto da Soberania. 

Assim o conceito de intervenção humanitária misturado ao entendimento do que 

seja soberania vem, em grande parte, seguido de controvérsias. Uma definição sobre o 

que seria a intervenção humanitária foi proposta por Adam Roberts (2000, p.3-51) e 

afirma que tal ação é um “ato coercitivo de um ou mais estados envolvendo o uso de 

forças armadas em outro estado, sem o consentimento das autoridades deste, com o 

propósito de prevenir o sofrimento generalizado e a morte de seus habitantes”. (tradução 

nossa).  

No entanto há visões discordantes. O critério de que o conceito de intervenção 

humanitária estaria ligado ao não consentimento explícito daqueles que sofrem a 

intervenção, não é ponto pacífico. Para alguns autores intervenção humanitária é aquela 

intervenção não consentida, mas também é aquela que tenha o consentimento das 

autoridades do estado que estivesse experimentando a intervenção. (WEIIS, 2014, p.7).  

Outro critério que tenta jogar luz sobre o conceito de IH seria observar se a 

justificativa humanitária é genuína, ou seja, se estaria dentro das regras propostas pelo 

ICISS21. Dentre essas regras está a que dita que os estados soberanos têm em primeiro 

lugar, a responsabilidade de proteger seus próprios cidadãos. Em segundo estaria outro 

princípio básico que esclarece que “quando uma população sofre danos graves, como 

resultado da guerra interna, insurgência, repressão ou de fracasso do Estado, e o Estado 

em questão não quer ou não pode deter ou evitá-lo, o princípio da não-intervenção passa 

a ser submetido pelo princípio da responsabilidade internacional de proteger – R2P. 

(tradução nossa)22.  

De acordo com as diretrizes do ICISS a soberania cede lugar a possibilidade de 

intervenção de outros estados quando os Direitos Humanos sofrem agressões. Assim uma 

intervenção militar, violando a soberania de outro estado seria um ato extremo em 

decorrência de uma situação extrema demandada pela própria situação existente no estado 

                                                             
21 ICISS – International Commission on Intervention and State Sovereignty. Trata-se de uma comissão 
internacional mista que em 2001 produziu um relatório que visa desenvolver “consenso político mundial 
sobre como e quando a comunidade internacional deve responder a crise emergente envolvendo o 
potencial de perda em grande escala de vida e outros crimes generalizados contra a humanidade” Tal 
relatório cria as bases do princípio da Responsabilidade de Proteger – R2P e populariza o termo 
Intervenção Humanitária. 
 
22 The Responsability to Protect. : Principles for military intervention - Disponível em 
<http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf>. Acesso em 20 de novembro 2018. p. XI. 

http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf


55 
 

que sofre a intervenção. Medidas de utilização de força militar são tidas como medidas 

extremas e só devem ser utilizadas em casos excepcionais e extraordinários quando há 

séria ameaça e comprovação de danos graves e  irreparáveis contra seres humanos como 

a perda de vidas em grande escala, com intenção genocida ou não, como produto da ação 

deliberada do estado ou de sua capacidade de impedir tais perdas ou ainda nos casos de 

“limpeza étnica” acompanhada de assassinatos, atos de terror, expulsão e estupros.23 

(tradução nossa). 

Em Derechos y garantias: la lei del más débil, Ferrajoli nos diz que a “soberania 

é o conceito ao mesmo tempo político e jurídico em que confluem todos os problemas e 

contradições da Teoria positivista do Direito e do Estado Constitucional Moderno”. 

(FERRAJOLI, 2011, p.83) Um dos pilares teóricos do Estado moderno reside na 

transformação do Poder de fato em Poder de direito sendo que o conceito de Soberania 

esteve historicamente vinculado a uma nacionalização jurídica do poder “no sentido de 

transformação da capacidade de coerção em Poder legítimo.” (CRUZ, 2011). Deixamos 

claro neste ponto que Ferrajoli entende, em seu escrito de 2002, A Soberania no mundo 

moderno, que a noção de soberania estaria em declínio no século XXI. (FERRAJOLI, 

2002, p.2). Seguindo esse caminho teórico ele propõe o estudo do que chama de aporias. 

Três dessas aporias são explicitadas: a primeira seria o significado filosófico-jurídico da 

ideia de soberania, que coloca a origem desta em uma matriz jusnaturalista que serviria 

de “base à concepção juspositivista do Estado e ao paradigma do direito internacional 

moderno” (FERRAJOLI, 2002, p.2).  A segunda aporia se refere à história teórica e 

prática da ideia de soberania. Historicamente há dois caminhos a perscrutar: a história da 

soberania interna, que foi sendo limitada ao longo do tempo com a formação dos Estados 

constitucionais e democráticos de direito, e a história da soberania externa que foi 

tendendo a absolutização e mostrou seu ápice no século XX com o advento das duas 

guerras mundiais. Para Ferrajoli esse ciclo de absolutização de uma soberania externa 

ainda se mantém e para ele é o perigo que ameaça de forma permanente a paz, abrindo 

caminho para possibilidades de guerras futuras. Na terceira aporia Ferrajoli olha para a 

teoria do direito e pergunta sobre a consistência e à legitimidade do conceito de soberania. 

Para ele há uma antinomia constante tanto no plano do direito interno quanto no externo 

– internacional. A soberania interna entraria em confronto com o paradigma do estado de 

                                                             
23 The Responsability to Protect. : Principles for military intervention - Disponível em 
<http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf>. Acesso em 20 de novembro 2018. p.XII. 

http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf
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direito já que qualquer poder deve estar sujeito à lei.  Já no caso externo, no plano do 

direito internacional, a soberania estaria em oposição às cartas constitucionais 

internacionais, como a Carta da ONU de 1945 e a Declaração universal de Direitos 

Humanos de 1948. (FERRAJOLI, 2002, p.3).  

Tais aporias perpassam a explanação de Ferrajoli sobre soberania. O que nos 

interessa de sobremodo aqui, é sua visão com relação ao direito internacional e as relações 

existentes entre os estados, justamente o que ele coloca como sendo a segunda aporia. 

Haveria, entre meados dos séculos dezenove e vinte, uma exacerbação do poder da 

soberania externa na forma de guerras de conquistas coloniais e de guerras mundiais. Tal 

característica contrasta frontalmente com o que ocorre internamente, naquele momento, 

nesses mesmos estados, ou seja, a afirmação da liberal democracia, limitadora dos 

poderes dos soberanos, sujeitando-os à lei. O estado de direito teria sido observado 

internamente, enquanto o estado absoluto manteve-se e mostrou-se em seu aspecto 

externo, ou seja, nas relações entre os estados enquanto atores de um sistema 

internacional. A superação do estado de natureza internamente implicaria, em 

contrapartida, a exacerbação desse estado engendrado e ampliado externamente. Assim 

há uma dificuldade em se produzir um direito nas relações entre Estados. Nesse raciocínio 

não poderia ser possível um direito supra estatal, ou seja,um direito internacional. 

 

A identificação juspositivista entre direito e Estado, se internamente 
produz a subordinação do Estado ao direito, conforme o paradigma do 

estado de direito, externamente torna inconcebível o direito 

internacional como direito supre estatal. Consequentemente, o Estado 

configura-se como um sistema jurídico fechado e auto suficiente. O 
monopólio exclusivo da força por ele alcançado é afirmado no que diz 

não apenas ao seu interior, onde é subordinado ao direito, mas também 

ao seu exterior, onde se resolve numa livre concorrência entre 
monopólios igualmente exclusivos, e, enfim, no domínio do mais forte. 

(FERRAJOLI, 2002, p.3) 

 

O Estado autônomo, que nasce no cenário internacional no século XIX cria como 

consequência, e paradoxalmente, a própria negação do direito internacional – o “direito 

externo do Estado” de Hegel. A “teoria monista”24 não se sustentou frente a um estado 

absolutizador no aspecto externo. Essa negação se perpetuará por todo o século dezenove 

até o advento da “teoria dualista” onde existiria a coexistência dos direitos estatais 

                                                             
24 O direito interno, nacional e o direito Internacional, constituiriam um mesmo sistema jurídico. 
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internos e do direito internacional. Kelsen, por fim, irá propor uma nova “teoria monista” 

apontando a supremacia do direito internacional sobre o estatal (FERRAJOLI, 2002, 

p.36). 

A soberania externa, no entanto, tem um ápice e uma falência durante o período 

das duas guerras mundiais (entre 1914 e 1945). Para Ferrajoli aquela soberania com 

características de liberdade absoluta e selvagem se extingue, no plano do Direito 

internacional, pela criação da ONU em 1945 e pela Declaração Universal dos direitos do 

homem de 1948. A partir daí a soberania se subordinará juridicamente a duas normas 

fundamentais: o imperativo da paz e a tutela dos Direitos Humanos, tornando 

inconsistente o conceito de soberania. (FERRAJOLI, 2002, p.39-40) O “direito da 

guerra”, o Jus ad bellum, suporte da Teoria da Guerra Justa e que havia sido o principal 

traço da soberania externa, se vê suprimido a partir desses marcos jurídicos.  

 

A Carta da ONU assinala, em suma, o nascimento de um novo direito 

internacional e o fim do velho paradigma – o modelo Vestifália – (...). 

Tal carta equivale a um verdadeiro contrato social internacional – 
histórico e não metafórico, efetivo ato constituinte e não simples 

hipótese teórica ou filosófica – como o qual o direito internacional 

muda estruturalmente, transformando-se de sistema pactício, baseado 
em tratados bilaterais interpares (entre partes homogêneas) , num 

verdadeiro ordenamento jurídico supra estatal: não mais um simples 

pactum associationis (pacto associativo), mas também pactum 

subiectionis (pacto de subjeição). Mesmo porque, a comunidade 
internacional que até a Primeira Guerra Mundial ainda era identificada 

com a comunidade das “nações cristãs” ou civilizadas – Europa e 

América -, é estendida pela primeira vez a todo mundo como ordem 
jurídica mundial. (FERRAJOLI, 2002, p.41) 
 

 

Entretanto Ferrajoli entende que, apesar das aspirações universalistas da ONU 

essa organização ainda se mantém condicionada pelo princípio de soberania dos Estados, 

impedindo sua ingerência nas questões internas estatais. Assim o domínio da paz estaria 

subordinado ainda à soberania das grandes potências. Isso faria da soberania algo sem 

limites e com ausência de regras e, portanto, algo que seria a negação do direito, e em 

última instância um perigo para a própria paz. A permanência da divisão do mundo entre 

Estados soberanos e demarcação arbitrária de fronteiras seriam as causas de conflitos 

tanto internos – por fatores étnicos e religiosos – quanto externos entre as nações 

(FERRAJOLI, 2002, p.44-50). A reformulação da jurisdição da Corte Internacional de 

Justiça de Haia, que hoje é irrelevante poderia justamente mudar esse quadro. Essa 
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reformulação teria que, por exemplo, afirmar o caráter obrigatório de sua jurisdição, 

estendera sua competência para julgamentos em matéria de guerras, ameaças à paz  e 

violações de direitos fundamentais ou ainda a responsabilidade pessoal dos governantes 

frente aos crimes de direito internacional. 
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CAPÍTULO 2: O ARCABOUÇO TEÓRICO DOS DIREITOS HUMANOS 

 

 

 

Como já mencionei na Introdução desta tese, este capítulo não deve ser 

compreendido como uma contribuição  para uma investigação filosófica ou jurídica sobre 

os Direitos Humanos em si – o que pressuporia, pelo menos,  uma pesquisa aprofundada 

e exauriente sobre todos os temas que integram essa problemática, bem como os autores 

reconhecidos como significativos para  a mesma e suas correntes ou filiações teóricas. 

Ao contrário, o capítulo se coloca como uma estratégia teórico-metodológica no 

sentido de fornecer elementos necessários para uma melhor compreensão dos impactos 

que a Teoria da Guerra Justa e o uso da força em Legítima Defesa trazem para a esfera 

de proteção os Direitos Humanos. Ainda são apresentados alguns desdobramentos dos 

Direitos Humanos na comunidade internacional, se destacando o papel da Organização 

das Nações Unidas, do Conselho de Segurança e o sistema de proteção global dos Direitos 

Humanos, em sua perspectiva normativa. 

 

2.1 Considerações gerais  

 

Se colocamos um olhar histórico sobre o tema dos Direitos Humanos podemos 

perceber que esses direitos, ou ao menos os valores que eles abrigam, têm um caráter 

continuado na história humana, com maior ou menor intensidade, ao menos no chamado 

Ocidente.  

No entanto, se falamos em História, temos que nos afastar da possibilidade de 

sermos anacrônicos e lembrar que a ideia de Direitos Humanos surgiu, efetivamente, 

apenas com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, mesmo que 

antes os espanhóis com seus fueros, as cartas inglesas e a Declaração americana já haviam 

pensado na proteção do Homem25. Entretanto, somente depois da Segunda Guerra 

Mundial, tal olhar adquiriu sentido urgente para a sociedade, principalmente a ocidental 

e com um caráter mais globalizante. E as demandas crescentes por proteção do ser 

humano se impuseram como nos diz Nino (1989:1-2)  

 

Esta importância dos Direitos Humanos está dada, como é evidente, 

pelo fato de que eles constituem uma ferramenta imprescindível para 

                                                             
 



60 
 

evitar um tipo de catástrofe que com frequência ameaça a vida humana. 

Sabemos, embora prefiramos não recordá-lo a todo o tempo, que nossa 
vida é permanentemente espreitada por infortúnios que podem aniquilar 

nossos planos mais firmes, nossas aspirações de maior alento, o objeto 

de nossos afetos mais profundos. Não é por ser óbvio que deixa de ser 

motivo de perplexidade o fato de que este caráter trágico da condição 
humana esteja dado pela fragilidade de nossa constituição biológica e 

pela instabilidade de nosso habitat ecológico, por obra de nós mesmos. 

Para um observador externo deve ser realmente patético o espetáculo 
destes pobres seres cuja consciência se prolonga por apenas umas 

décadas e cujos penosos intentos de dar sentido a sua vida durante esse 

breve lapso se veem muitas vezes frustrados por interferências mútuas. 

Estas colisões se produzem não apenas pela escassez de recursos 
externos para satisfazer interesses, mas também pela prática de muitos 

de utilizar seus congêneres como outro tipo de recursos, seja para 

assegurar seu próprio bem-estar, seja para materializar alguma visão 
peculiar do bem absoluto. Esta prática de usar os homens como 

instrumentos é muito mais desastrosa, como costuma acontecer, quando 

é levada a cabo pelos poderosos, por aqueles que têm acesso às armas 
ou a outros meios para submeter seus semelhantes em grande escala. 

(tradução nossa) 

 

Observamos que o presente tem se estruturado em uma realidade sustentada cada 

vez mais no cibernético e no virtual. Assim, nesse aspecto, poderíamos afirmar que novas 

tecnologias trazem consigo a certeza de maiores ou de novas violações aos direitos dos 

homens? O século XX, tempo de grandes inovações técnicas também expôs a mais 

absoluta barbárie.  Nino (2011, p.23) afirma que, “mesmo com o reconhecimento dos 

Direitos Humanos, não evitou, neste século [século XX], genocídios sem precedentes, 

expurgos sinistros, massacres e perseguições cruéis [...]”. E, continua:  

 

[…] a incorporação dos Direitos Humanos na ordem legal internacional, 

embora necessária, possui duas limitações: Uma decorre do fato de que a 
divergência ideológica entre as forças governantes nos diferentes países 

permite que tal incorporação seja efetuada somente no nível do menor 

denominador comum, deixando de lado direitos controversos. A outra 
limitação, a mais séria delas, é que a concepção ainda corrente da 

soberania dos Estados impõe severas restrições às obrigações que os 

governos aceitam em seu compromisso e nas formas de intervenção 
disponível a órgãos externos para investigar e punir violações dos 

Direitos Humanos. 

  

 E mais, no século XXI, uma indagação que permanece é se a utilização de armas 

tecnologicamente de ponta, que despontam como preponderantes nos campos de batalha, 

como é o caso dos Drones (VANTs - em português, Veículos Aéreos não Tripulados), 

são responsáveis por explicitar, nas já combalidas agendas de proteção dos Direitos 
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Humanos, suas debilidades e inefetividades enquanto promovedoras de proteção. 

Questiona-se, portanto, a partir dessa reflexão, se com o desenvolvimento de novas 

tecnologias e inéditos meios de matar, aumentou-se a capacidade de violar tais direitos 

ou mesmo a qualidade com que esses direitos são violados.  

O impacto dessas rápidas transformações sugere também a potencialização das 

possibilidades de descumprimento e quebra do arcabouço jurídico que sustenta os 

Direitos Humanos. E uma das questões levantadas por esse trabalho tem o foco voltado 

para perceber se o uso de tecnologias inovadoras em conflitos armados caminha pari 

passu com a exacerbação da violação desses direitos, ou seja, se mais tecnologia 

pressuporia mais violações.  

Hodiernamente a utilização de veículos não tripulados como armas de ataque 

criou um novo paradigma que perpassa questões sobre a guerra, que devem, e que estão 

sendo discutidos, em grande parte, no campo da Ética do conflito e do Direito 

internacional, especificamente, no nosso enfoque, no tema da Legítima Defesa, sendo ela 

a discussão que gira em torno Legítima Defesa Preventiva e Legítima Defesa Preemptiva.  

Pensar a temática dos Direitos Humanos cria então desafios para aqueles que 

sobre ele se debruçam. As crises que se sobrepõe principalmente a do Estado-nação e a 

da própria democracia, aliadas aos rápidos avanços tecnológicos e a construção de novas 

identidades culturais, fazem com que os Direitos Humanos sofram modificações, 

transformações, adaptações26.  

 

2.2 A delimitação conceitual e a fundamentação dos Direitos Humanos 

 

Para se falar em Direitos Humanos, (e o desdobramento disso para o objeto desta 

tese), no entanto, é preciso que se conceitue claramente o que são esses Direitos Humanos, 

pois nenhuma empreitada nessa área pode dispensar da dimensão conceitual. Ainda que 

nem sempre receba a devida atenção necessária e que muitos autores desenvolvam suas 

reflexões sem qualquer preocupação desse gênero, não é possível falar sobre Direitos 

Humanos, sem que se saiba ao que de fato se faz referência.  

Nesse sentido segue o alerta de Jerome J. Shestack (1998. p.202-203): 

                                                             
26 Antônio Henrique Perez Luño diz que “[...] a passagem das formas econômicas, sociais e políticas do 
século XIX para as de nosso século (século XX) implicou uma importante mutação no sentido dos Direitos 
Humanos, que pode ser observada a partir de diferentes perspectivas de enfoque.” (LUÑO, 1999. p. 13) 
(tradução nossa). 
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Uma das questões iniciais em qualquer investigação filosófica é o que se entende 

por Direitos Humanos. A questão não é trivial. Os seres humanos, como disse 

Sartre, são "perseguidores de significado". O significado diz "o por quê". 
Particularmente na esfera internacional, onde diversas culturas estão envolvidas, 

onde as bases positivistas são instáveis e os mecanismos de implementação são 

frágeis, a definição pode ser crucial. Na verdade, algumas escolas filosóficas 

afirmam que toda a tarefa da filosofia centra-se no significado. O modo como se 
entende o significado dos Direitos Humanos influenciará nosso julgamento sobre 

questões como quais direitos são considerados universais, aos quais deve ser dada 

prioridade, que pode ser anulada por outros interesses, que exigem pressões 
internacionais, que podem demandar programas para implementação, e por qual 

lutará. (tradução nossa)27 

 

Qualquer que seja a dimensão de reflexão (quer diga respeito à fundamentação, 

validez, eficácia e operatividade, mecanismos de proteção, limitação e conflito, 

interpretação ou a qualquer outro aspecto), esta pressupõe a adoção, ainda que não 

explicitamente, de uma concepção dos Direitos Humanos. 

Temos claro que definir os Direitos Humanos é uma proposta generalizante e 

que devemos fazer delimitação conceitual levando em conta a complexidade da resposta. 

Barreto nos explica a abrangência e a resultante inexatidão que o termo pode tomar: 

 

O emprego da expressão ‘Direitos Humanos’ reflete essa abrangência e 

a consequente imprecisão conceitual com que tem sido utilizada. A 
expressão pode referir-se a situações sociais, políticas e culturais que se 

diferenciam entre si, significando muitas vezes manifestações emotivas 

em face da violência e da injustiça; na verdade, a multiplicidade dos 
usos da expressão demonstra, antes de tudo, a falta de fundamentos 

comuns que possam contribuir para universalizar o seu significado e, 

em consequência, a sua prática. (BARRETO, 2002:500) 

 

 

 E ainda mais, a própria indagação sobre o que seriam os Direitos Humanos 

também pode sofrer críticas. Perez Luño faz esse alerta quando diz que 

 

                                                             
27 Texto original: “One of the initial questions in any philosophic inquiry is what is meant by human rights. 
The question is not trivial. Human beings, as Sartre said, are "stalkers of meaning." Meaning tells one 
"why." Particularly in the international sphere, where diverse cultures are involved, where positivist 
underpinnings are shaky, and where implementation mechanisms are fragile, definition can be crucial. 
Indeed, some philosophic schools assert that the entire task of philosophy centers on meaning. How one 
understands the meaning of human rights will influence one's judgment on such issues as which rights are 
regarded as universal, which should be given priority, which can be overruled by other interests, which 
call for international  pressures, which can demand programs for implementation, and for which one will 
fight.” 



63 
 

[...] nasce da própria ambiguidade que reveste a pergunta ‘o que são os 

Direitos Humanos?’ grande parte da desorientação teórica e prática 
suscitada pela significação equívoca e vaga da expressão ‘Direitos 

Humanos’? Já que não está claro se com ela se está interrogando acerca 

do significado ou significados desta palavra, de suas características, de 

seu fundamento ou dos fenômenos que designa, ou do que se entende 
que por ela deveriam ser designados. (tradução nossa) (LUÑO, 1999. 

p.25-26) 
 

 

É no pano de fundo de incertezas, dúvidas, contradições e ambiguidades 

características do século XX e perpetuadas no século XXI, que se assenta justamente a 

problemática da conceituação e fundamentação dos Direitos Humanos que, a seu turno, 

se desdobra em dois outros questionamentos, irremediavelmente imbricados. Primeiro, 

se indaga sobre a possibilidade da construção racional de uma fundamentação dos 

Direitos Humanos, e em seguida, se possível, qual seria essa fundamentação. 

 Também deve-se registrar que não é apenas a delimitação conceitual da 

expressão “Direitos Humanos” que lança desafios. A própria possibilidade de se realizar 

a tarefa de estabelecer conceitos tem sido objeto de debates. 

Como esclarece Javier de Lucas (1992), há quem entenda que não se pode 

desvincular a construção do conceito dos direitos fundamentais da reflexão sobre seus 

fundamentos. Assim, ao se falar em conceito, se estaria necessariamente falando de 

fundamentos. Daí a defesa de uma solução monista que propõe uma mesma resposta para 

as questões de conceito e fundamento. Alinham-se aí as teorias jusnaturalistas ou 

juspositivistas-legalistas extremas. 

Porém, há outro entendimento que se coloca em uma posição diversa, por 

defender uma independência entre os problemas de conceito e fundamento. 

Neste ponto, a título de clareza expositiva, iremos separar as questões de 

conceito daquelas que envolvem seus fundamentos, sem tomada de posição, pois estas 

não são questões desta tese. 

Além da heterogeneidade da expressão “Direitos Humanos”, outros elementos 

podem ser considerados como fatores que reforçam a dificuldade enfrentada pela 

tentativa de buscar um conceito, como, por exemplo, a falta de precisão da maior parte 

de definições sobre Direitos Humanos. (LUÑO, 1999, p.25) Inclusive, como diz José 
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Afonso da Silva (1998 p.174), “a ampliação e transformação dos direitos fundamentais 

do homem no evolver histórico dificulta definir-lhes um conceito sintético e preciso.”28 

 Nesse conciso delineamento inicial, levando em conta a literatura articulada 

nesta tese, a título ilustrativo, selecionamos a obra de Perez Luño (1999) que classifica as 

definições dos Direitos Humanos como formais; tautológicas; e teleológicas.  

 Segundo o autor espanhol (LUÑO,1999, p.25), as definições formais 

pretendem especificar o conteúdo destes direitos, limitando-se a alguma indicação sobre 

seu estatuto desejado ou proposto. Em geral, são vazadas em termos como: “os direitos 

do homem são aqueles que pertencem ou devem pertencer a todos os homens, e dos quais 

nenhum homem pode ser privado”.   A seu turno, as definições tautológicas não 

acrescentam nenhum elemento novo que permita caracterizar tais direitos. Assim, por 

exemplo, dizem que “os direitos do homem são os que correspondem ao homem pelo fato 

de ser homem”. Por fim, as definições teleológicas remetem a certos valores últimos, 

suscetíveis de diversas interpretações. Veja-se por exemplo: “os direitos do homem são 

aqueles imprescindíveis para o aperfeiçoamento da pessoa humana, para o progresso 

social, ou para o desenvolvimento da civilização (...)”29.    

 Todavia, apesar da ausência de um conceito único e fechado sobre os Direitos 

Humanos, no mundo atual, se aceita o consenso de que os Direitos Humanos são os 

direitos de todas as pessoas humanas (homens, mulheres crianças) em todos os lugares e 

que se sustentam na dignidade do ser humano e obrigam os Estados e agentes públicos, a 

protegerem indivíduos e grupos. Nesse sentido, não podem ser suprimidos, nem negados.  

                                                             
28 Tal afirmação toma uma dimensão mais significativa se é recordado o caminhar histórico dos Direitos 
Humanos.  “(...) a trajetória dos Direitos Humanos iniciou-se por uma compreensão jusnaturalista, 
expressante do ideário individualista que assinalou as revoluções liberais do século18, evoluindo no 
sentido da positivação constitucional dos direitos e garantias considerados fundamentais, segundo a 
escala de valores sublimadas pelas constituições da era moderna, culminado por alcançar no presente 
século (século XX – observação nossa) um coroamento transcendente das fronteiras do Estado nacional, 
com a sua inclusão nos tratados, declarações, convenções, protocolos e demais instrumentos que 
compõem a ordem jurídica internacional. (SIQUEIRA CASTRO, 1985, p.102) 
 
29 A propósito, Perez Luño  (1999,p.25) também traça críticas sobre as definições, inclusive a teleológica 
“É evidente que sobre tais ideias como a de aperfeiçoamento da pessoa humana, o progresso social ou 
desenvolvimento das civilizações existem as mais diversas e controvertidas opiniões que dependem da 
perspectiva ideológica adotada para interpretá-las. Daí que se pode existir um acordo inicial sobre a 
fórmula geral dessas definições, tal acordo se desvanece quando é preciso concretizar o sentido dos 
valores a que se faz referência, ou quando se passa de seu enunciado verbal a sua aplicação. Por isso, no 
que diz respeito a seu resultado, esta definição (teleológica) é tão vaga como as precedentes. Em todo o 
caso, nenhuma delas permite elaborar uma noção dos Direitos Humanos com limites precisos e 
significativos”. (tradução nossa)  
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São iguais e interdependentes: isto é, nenhum deles é mais importante que os demais e o 

gozo de qualquer um afeta o gozo dos demais. Assim, os Direitos Humanos incluem o 

direito à vida e à liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e 

à educação, entre muitos outros, como consagrados nos diplomas internacionais de 

Direitos Humanos30.  

   Há também um esforço teórico no sentido de adensar a definição dos Direitos 

Humanos com a identificação e descrição de suas características. Em geral, elas tem sido 

apontadas recorrentemente pela doutrina jurídica brasileira31 como: a) imprescritibilidade 

(o decurso do tempo ou a inércia do seu titular não levam a perda do direito em si . Ainda 

que nos casos de direitos patrimoniais o tempo seja um fator importante, como por 

exemplo, o usucapião32, mesmo que se perca a propriedade de determinado bem imóvel, 

não se perde em tese o direito de ser proprietário em relação a outros bens); b) 

inalienabilidade (não se pode alienar a condição humana, logo os direitos que dela 

decorrem também não o podem. Ainda que se possam alienar direitos patrimoniais, o 

direito a ter direitos patrimoniais é inalienável); c)  irrenunciabilidade  (são irrenunciáveis, 

pois não se pode abrir mão de sua própria natureza); d) inviolabilidade (não podem ser 

violados pela ordem jurídica, especialmente no plano interno, por leis 

infraconstitucionais, nem por atos administrativos de agente do Poder Público, sob pena 

de responsabilidade civil, penal e administrativa) ; e)  universalidade (alcançam a todos 

os seres humanos sem distinções) ; f) a interdependência (um direito depende de outro 

para sua realização, logo estão inter-relacionados, interligados); g) complementaridade 

(devem ser observados não isoladamente, mas de forma conjunta e interativa com os 

demais direitos e o próprio ordenamento jurídico doméstico e internacional); h) 

historicidade33 (são construções históricas); i) essencialidade (os Direitos Humanos são 

                                                             
30 Aliás, essa é a compreensão de Perelman (2002) que pressupõe direitos atribuíveis a qualidade de ser 
humano, proclamando que o homem possui uma dignidade própria que a ordem jurídica deve proteger e 
promover.  
31 Como exemplo dessa abordagem confira-se Garcia e Lazari (2015). 
 
32 De forma geral, o usucapião é uma forma de aquisição da propriedade, nos termos da legislação vigente, 
estabelece o aet. 1.242. do Código Civil que “adquire também a propriedade do imóvel aquele que, 
contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.” 
 
33 De uma forma sintética podemos conceituar historicidade como sendo o caráter do que existe ou 
existiu, não no instante ou na eternidade, mas em determinado tempo histórico. 
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inerentes ao ser humano, ostentando um aspecto material, marcado pela dignidade e outro 

formal por assumir uma posição normativa de destaque.   

Tal qual as dificuldades a serem enfrentadas ao se buscar uma conceituação para 

os Direitos Humanos, a sua fundamentação também é uma questão aberta a muitos 

debates que se apoiam em diversas indagações filosóficas que perpassam uma série de 

posicionamentos que discutem desde a possibilidade de que uma fundamentação seja 

proposta até a natureza dessa fundamentação. 

Como exemplo34 da  sofisticação desse debate,  citamos as conclusões de 

Fernanda Duarte L L da Silva, em seu trabalho “Fundamentando os Direitos Humanos: 

Um Breve Inventário”. 

 

[...] 2. A questão da possibilidade de fundamentação dos Direitos 
Humanos (justificação racional)  remete-se a uma discussão filosófica 

sobre a apreensão racional dos valores (subjetivismo X objetivismo). 

3. O debate é conduzido por algumas percepções, que vão desde aqueles 

que negam essa possibilidade teórica  ou mesmo sua utilidade até 
aqueles que constroem estruturas argumentativas para tanto.  

4. As perspectivas que defendem a impossibilidade dessa empreitada 

são consideradas realistas (quando deslocam o problema para a questão 
da efetividade dos Direitos Humanos, por entender que o problema da 

fundamentação já se encontra solucionado) ou positivista (quando o 

problema da fundamentação é inútil por ser insolúvel). As teses 
positivistas, em especial, evidenciam um traço de subjetivismo 

axiológico. 

5. As perspectivas que acreditam no sucesso da empreitada, de matriz 

objetivista, podem ser classificadas em jusnaturalistas e   éticas. 
6. A fundamentação jusnaturalista se identifica com os pressupostos do 

Direito Natural, reconhecendo a existência de uma ordem prévia de 

valores naturais, inerentes à condição humana. 
7. A fundamentação ética dos Direitos Humanos se identifica com os 

valores e exigências éticas que respaldam esses direitos e são o 

conteúdo dessa fundamentação, remetendo-se à idéia de dignidade 

humana. 
8. A questão da justificação racional dos Direitos Humanos ainda se 

encontra aberta, não se podendo dizer que há uma uniformidade de 

pensamento nesse particular, nem perspectivas de consenso.[...] 
(SILVA,2002, p.107). 

 

 

                                                             
34 Nessa temática, há igualmente uma série de possibilidades quando se pensa no esforço de 
fundamentação. Por exemplo, Jerome Shestack (1998) discute as fontes históricas das justificativas dos 
Direitos Humanos, faz em seguida um levantamento das principais teorias de Direitos Humanos e, 
também analisa, por fim, os conflitos atuais na teoria dos Direitos Humanos.  Já Iorio Filho e Duarte (2012) 
se debruçam sobre a temporalidade e a fundamentação suficiente como o entre-lugar das teses acerca 
das justificativas dos Direitos Humanos. 
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Porém ainda que se possa reconhecer as dificuldades e desafios teóricos ao se 

pensar em uma fundamentação para os Direitos Humanos, Jerome Shestack adverte que 

a questão não reside apenas no mundo acadêmico, pois a definição da natureza dos 

Direitos Humanos tem implicações práticas relevantes. 

 

Para resumir, mesmo onde o direito internacional estabeleceu um 

sistema convencional de Direitos Humanos, uma compreensão 
filosófica da natureza dos direitos não é apenas um exercício 

acadêmico. Compreender a natureza do "direito" envolvido pode ajudar 

a esclarecer a consideração do grau de proteção disponível, a natureza 
das derrogações ou exceções, as prioridades a serem concedidas a 

vários direitos, a questão das relações hierárquicas em uma série de 

direitos, o questão de se os direitos "triunfam" em reivindicações 

concorrentes com base no enraizamento cultural e problemas 
semelhantes. Para ter certeza, as respostas a essas perguntas podem 

evoluir com o tempo por meio de sentenças, interpretações, decisões e 

compromissos pragmáticos. Mas o modo como essas respostas 
emergirão será influenciado, se não impulsionado, pelas justificativas 

morais dos Direitos Humanos em questão. (SHESTACK, 1998, p.204) 

 

 

2.3. A dignidade humana e sua relação com os Direitos Humanos 

 

Não é somente nos séculos dezenove, vinte ou vinte um que encontram 

movimentos de valorização humana na Antiguidade Grega Também entre os orientais a 

pessoa humana tinha seu destaque. No oriente, a ideia de aperfeiçoamento do ser, em 

detrimento da caridade pura, já estava presente na máxima do confucionismo “ame a 

todos sem distinção”.  Posteriormente, na era cristã a figura do ser humano, à imagem e 

semelhança de Deus, inspirava uma relação de reconhecimento de si no outro. O 

fundamento da dignidade morava no divino. 

É no século XIX, com o seu Iluminismo que, no Ocidente, a dignidade da pessoa 

humana passa a derivar da razão, daí decorrendo a criação de vários documentos 

emblemáticos para o marco do respeito à dignidade humana, como por exemplo, a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, resultado da Revolução 

Francesa.    

  
 

 



68 
 

Mas foram as noções de Kant, principalmente as presentes na obra 

“Fundamentação da Metafísica dos Costumes” que fixaram as  bases da compreensão 

moderna da dignidade humana fixando sua relação com os Direitos Humanos e que até 

hoje se colocam como, de certa forma, pertinentes.  

Há duas dimensões do pensamento kantiano que merecem destaque: a primeira 

é a ideia de finalidade, isto é o homem, por ser dotado de razão, é um fim em si mesmo; 

a segunda se caracteriza pela ideia de autonomia, isto é, a vontade humana deve estar 

direcionada para o dever de estabelecer parâmetros de moralidade que sirvam para todos, 

inclusive para si própria, não porque se busca uma vantagem futura, mas sim porque esta 

é a dignidade do ser dotado de razão.  

A compreensão da dignidade hoje não equivale ao pensado em épocas passadas 

já que os contextos históricos e culturais são distintos. Assim embora a dignidade decorra 

da existência da própria pessoa, ela hoje está associada à ideia de condição humana que 

se desenha pela e na História, afastando de certa forma sua derivação do Direito Natural. 

A dignidade humana é saudada como o motor do progresso civilizatório, que 

uniria a humanidade em torno de uma grande causa comum – o que ressoa especialmente 

no chamado Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

Em termos conceituais a categoria Direitos Humanos e sua relação com a 

dignidade da pessoa humana se depara com uma série de impasses: Como propor um 

conceito de dignidade que dê conta de temas e questões tão diferentes no contexto das 

sociedades atuais marcadas pela fragmentação e pluralidade?  

Propor um conceito que seja capaz de comunicar um sentido mais objetivo à 

dignidade humana, que se reveste de pluralidade semântica: todos sabem o que é, mas 

tem muitas dificuldades de explicar e acordar um sentido para ser compartilhado? 

No sentido de dar conta desses desafios, vê-se um esforço teórico no sentido de 

responder a tais questionamentos, embora sem que possamos ter uma definição fechada, 

com todos os seus elementos determinados. 

 

Como mencionado, a dignidade humana é uma daquelas expressões chamadas 

de polissêmicas, assim, dignidade humana quer (e pode) dizer respeito a muitas coisas 

diversas, em razão do sentido que lhe é atribuído e dos interesses que se busca preservar 

ou defender quando a ela recorremos. 
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Essa ausência de sentido único faz com que a dignidade da pessoa humana seja 

marcada por ambiguidades de sentidos, precisando de um esforço de interpretação maior 

para definir seu alcance e conteúdo. Entretanto, para fins deste trabalho, pode-se fazer 

acordos quanto ao seu sentido, especialmente levando em conta uma produção oriunda 

da literatura jurídica em diálogo com a Filosofia. 

Adotando-se o conceito dado por Ingo Wolfgang Sarlet (2010), tem-se que o 

autor articula a ideia de respeito a todos os seres humanos, independentemente de suas 

qualidades. Esse respeito é exigido do Estado e da sociedade como um todo, 

materializando-se num feixe de direitos e deveres fundamentais que asseguram uma 

existência minimamente decente, (como, por exemplo, acesso ao saneamento básico, à 

água potável, dispor de alimentação adequada, etc.)  que permita ao ser humano decidir 

os rumos de sua vida, assegurando sua felicidade e participação na sociedade. 

Diz o referido autor: 

[...] temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva 

de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração 

por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo 
de direitos e deveres fundamentais que asseguram a pessoa tanto contra todo 

e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir 

as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar 
e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.(SARLET, 

2010, p.62) 

 

A despeito da dificuldade semântica já registrada, pode-se adotar também uma 

fórmula para conceituar a dignidade que ressalte dois elementos: a) atributo inerente da 

pessoa humana35; b) pelo simples fato de alguém "ser humano.” 

                                                             
35 Ainda assim a problemática não resta superada. Nessa perspectiva, o problema é dizer quais seriam esses 

atributos – o que se vê com bastante clareza quando se pensa nos temas que perpassam diferentes 

moralidades, tais como a proibição do aborto ou a possibilidade de sua permissividade. Inclusive, essa é 

uma preocupação vinculada ao relativismo cultural que é explicado por Shestack: “Os relativistas culturais, 
em sua postura conceitual mais agressiva, argumentam que nenhum direito humano é absoluto, que os 

princípios que alguém pode usar para julgar o comportamento são relativos à sociedade em que a pessoa é 

criada, que existe uma variabilidade cultural infinita e que todas as culturas são moralmente iguais ou 

válidos. Colocado em um cálculo filosófico, o relativista diz que "a verdade é apenas para um tempo ou 

lugar" identificado pelos padrões de seus pares culturais. O relativismo, portanto, muda as pedras de toque 

para medir o valor da prática dos Direitos Humanos. Sugerir que os direitos fundamentais podem ser 

anulados ou ajustados à luz das práticas culturais é desafiar a justificativa moral subjacente de um sistema 

universal de Direitos Humanos, refletindo a natureza individual autônoma do ser humano”. (SHESTACK, 

1998, p.228 ) (tradução nossa). No texto original: “Cultural relativists, in their most aggressive conceptual 

stance, argue that no human rights are absolutes, that the principles that one may use for judging behavior 

are relative to the society in which one is raised, that there is infinite cultural variability, and that all cultures 

are morally equal or valid. Put into a philosophical calculus, the relativist says that "truth is just for a time 
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E desta forma, por existir enquanto ser humano, numa sociedade plural, 

automaticamente esta pessoa se torna merecedora de respeito e proteção, 

independentemente, de sua origem, etnia, sexo, idade, estado civil, religião, filiação 

partidária, condição sócio econômica, cultura partilhada, ou de qualquer outro fator de 

identificação ou diferenciação. 

Em síntese, a despeito dos questionamentos apontados, para fins dessa 

investigação podemos adotar as seguintes considerações : 

a)  os Direitos Humanos são universais, o que quer dizer que são aplicados de 

forma igual e sem discriminação a todas as pessoas; 

b) são também inalienáveis, e ninguém pode ser privado de seus Direitos 

Humanos; embora possam ser limitados em situações específicas; 

c) são indivisíveis, inter-relacionados e interdependentes, já que é insuficiente 

respeitar alguns Direitos Humanos e outros não. Na prática, a violação de um direito vai 

afetar o respeito por muitos outros; 

d) todos os Direitos Humanos devem, portanto, ser vistos como de igual 

importância, sendo igualmente essencial respeitar a dignidade e o valor de cada indivíduo; 

e) são construções temporais, no sentido de que passaram a ter a significação que 

hoje conhecemos dentro de um determinado tempo histórico.  

 

 

2.4 Direitos Humanos e a comunidade internacional 

 

 A proteção de Direitos Humanos tem contornos distintos se levarmos em conta 

os contextos históricos em que essa discussão se coloca. Nesse sentido, o desenho da 

proteção de Direitos Humanos tem se influenciado também pelos tipos de violações aos 

Direitos Humanos – o que se traduzirá em redes de política externa e compromissos 

                                                             
or place" identified by the standards of one's cultural peers. Relativism thus shifts the touchstones by which 

to measure the worth of human rights practice. To suggest that fundamental rights may be overridden or 

adjusted in light of cultural practices is to challenge the underlying moral justification of a universal system 

of human rights, reflecting the autonomous individual nature of the human being. (SHESTACK, 1998, 

p.228 ) Mais adiante em seu texto, o autor rebate este posicionamento relativista. 
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jurídico-políticos assumidos frente a comunidade internacional e seus organismos. Esses 

arranjos integram o que chamamos de Direito Internacional Público.   

 Podemos ainda dizer que o Direito Internacional Público passou por um 

desenvolvimento histórico agrupado, segundo Jorge Miranda (2000), em oito momentos 

distintos e como consequência segue atualmente algumas tendências: a universalização, 

que seria o direito internacional como um Direito universal e não é mais um Direito euro-

americano a partir desintegração dos impérios marítimos europeus e do império 

continental soviético; a regionalização que estaria ligada à solidariedade e cooperação 

entre Estados dentro de determinado espaço regional. Como exemplo cita-se a criação da 

União Europeia; um terceiro momento seria a institucionalização no qual o Direito 

Internacional deixa de ser um direito das relações entre Estados para se tornar mais 

presente nos organismos internacionais, como a ONU; a funcionalização seria outro 

momento onde o Direito Internacional extravasaria a esfera das relações externas e 

penetraria nas matérias pertencentes tanto ao direito interno como ao próprio contexto das 

relações internacionais; em outro seria a humanização com seu  aspecto humanizador do 

Direito Internacional que se apresenta com o surgimento do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos, desde a Carta das Nações Unidas em 1945, o desenvolvimento da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem em 1948 e os vários tratados internacionais 

surgidos depois do pós-guerra que se voltaram para a proteção dos Direitos Humanos; a 

objetivação foi o momento da criação de regras e normas internacionais, presentes no 

moderno Direito Internacional, que são independentes e livres da vontade dos Estados; 

na codificação, a Carta das Nações Unidas prescreveu em seu artigo 13 o incentivo ao 

desenvolvimento do Direito Internacional e sua codificação o que é realizado pelas 

comissões de Direito Internacional e de Direitos Humanos da própria ONU; e na 

jurisdicionalização se ressalta como o desenvolvimento das regras de proteção 

internacional dos Direitos Humanos aumenta-se a necessidade de criação de tribunais 

internacionais, como por exemplo, o Tribunal Penal Internacional. 

 A proteção dos Direitos Humanos, é um grande desafio às sociedades 

contemporâneas e ganha especial relevo na esfera internacional e na forma como os 

Estados nela se articulam e se posicionam. Tal importância, por sua vez, tem seu marco 

temporal na Segunda Guerra Mundial, que lançou as bases para a consolidação de um 

discurso de proteção ao ser humano para além das fronteiras geográficas do Estado 

Nação.  
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 Por outro lado, esses desafios, na atualidade, podem ser sistematizados em 

quatro tipos que podem se combinar: a) as questões de violações em razão de conflitos 

bélicos internos ou mesmo externos;  b) o baixo grau de institucionalidade de certos 

estados que colocam em risco a própria noção do rule of law; c) problemas vinculados à 

pobreza extrema que colocam sob ameaça a própria existência humana; e  d) os riscos aos 

regimes democráticos que compõe o sistema internacional.  

 Estes desafios impõem aos estados e à chamada comunidade internacional uma 

agenda, muitas vezes sujeita a severas críticas, que demanda legitimação discursiva, quer 

no plano jurídico ou no plano político. Nesse panorama chama à atenção a forma com 

que os países lidam com tais cenários e de que maneira se engajam em processos 

motivados para a proteção dos direitos – o que se destaca quando se considera os debates 

sobre a Teoria da Guerra Justa (Just War Theory), como já visto no primeiro capítulo e a  

autorização do uso da força pelos países nos limites impostos na Legítima Defesa – o que 

será tratado no capítulo 3. 

 

2.4.1 Direitos Humanos e a Organização das Nações Unidas – ONU 

 

 Hoje a grande rede de proteção de Direitos Humanos, com um valor simbólico 

no cenário internacional, é a Organização das Nações Unidas – ONU, desempenhando 

importante papel humanitário através de ações que buscam minimizar o sofrimento 

humano. Nota-se, no entanto, o caráter supra-nacional dessa instituição que ultrapassa, 

em certa medida, os Estado-nação com o intuito de servir de estrutura de ligação entre os 

países com objetivo de garantir a paz mundial 

   

 É reconhecido que o horror causado pelas duas grandes guerras foi o principal 

motivo da fundação da ONU em 24 de outubro de 1945, com assinatura da Carta das 

Nações Unidas que tem o seguinte preâmbulo: 

 

Nós, os povos das nações unidas, resolvidos a preservar as gerações 
vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa 

vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos 

direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser 

humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim 
como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as 

quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de 

outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a 
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promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de 

uma liberdade ampla. E para tais fins praticar a tolerância e viver em 
paz, uns com os outros, como bons vizinhos, e unir as nossas forças 

para manter a paz e a segurança internacionais, e a garantir, pela 

aceitação de princípios e a instituição dos métodos, que a força armada 

não será usada a não ser no interesse comum, a empregar um 
mecanismo internacional para promover o progresso econômico e 

social de todos os povos. Resolvemos conjugar nossos esforços para a 

consecução desses objetivos. Em vista disso, nossos respectivos 
Governos, por intermédio de representantes reunidos na cidade de São 

Francisco, depois de exibirem seus plenos poderes, que foram achados 

em boa e devida forma, concordaram com a presente Carta das Nações 

Unidas e estabelecem, por meio dela, uma organização internacional 
que será conhecida pelo nome de Nações Unidas”.  (Carta das Nações 

Unidas, 1948) 
 

 A Carta das Nações Unidas de 1948, ou também chamada de Carta de São 

Francisco, é o documento que criou a ONU e procurou estabelecer, como uma de suas 

prioridades, a criação de um sistema internacional que protegesse os Direitos Humanos 

de forma ampla. 

 Ressalta-se que a ONU não possui poderes de coerção, exceto em casos que se 

relacionem com ameaças à paz e a segurança internacional  

 Suas decisões têm importância pelo significado ético-humanitário. É 

interessante ainda notar que o objetivo principal da ONU não é a proteção dos Direitos 

Humanos. A organização se preocupa em maior medida com a manutenção da paz e da 

segurança internacional conforme se pode constatar nos art. 1º, no1 da Carta:  

 

Manter a paz e a segurança internacionais e para esse fim: tomar 

medidas coletivas eficazes para prevenir e afastar ameaças à paz e 

reprimir os atos de agressão, ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, 
por meios pacíficos, e em conformidade com os princípios da justiça e 

do direito internacional, a um ajustamento ou solução das controvérsias 

ou situações internacionais que possam levar a uma perturbação da paz;  
 

 

Em termos de força jurídica a ONU se coloca com força reduzida. No entanto, por 

congregar representantes de toda a sociedade internacional as declarações proferidas ela 

ONU revestem-se de acentuado cunho moral emitindo críticas e censuras às ações que 
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destoem de seus termos. As declarações da Assembleia Geral tomam assim um caráter de 

soft-law36 (GARCIA,2015. p.67) 

 

2.4.2 O Sistema Global de Direitos Humanos 

 

Quando falamos em proteção Internacional dos Direitos Humanos falamos em 

dois níveis: um sistema global e em sistemas regionais37. Neste trabalho, trataremos 

apenas do sistema global, já que os regionais têm um alcance circunstanciado aos limites 

territoriais de sua incidência. 

Nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o sistema tem uma 

vocação universalista já que se destina a todas as pessoas em todos os lugares. Como 

consta na Declaração, ele se apresenta como um modelo a ser atingido por todo o globo, 

povos e nações, com a finalidade de que todos os indivíduos de todas as sociedades se 

esforcem pelo ensino e pela educação.   

Normativamente esse Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos  tem sua 

fonte na Carta Internacional de Direitos Humanos que, em última análise, é a reunião de 

documentos voltados para a promoção e proteção dos Direitos Humanos. Entre eles está 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos (Universal Declaration of Human Rights) 

que é um instrumento considerado o marco inicial do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, e consequentemente, da tutela universal dos Direitos Humanos, que visa a 

proteção de todos os seres humanos, independente de quaisquer condições.  

Registramos que a Declaração Universal de Direitos Humanos não é um tratado 

pactuado entre os Estados signatários, mas sim uma resolução da Assembleia Geral da 

ONU, sem força de lei, no sentido estrito da palavra. 

Apesar disso, a verdade é que, desde cedo, a Declaração Universal ganhou força, 

tanto no campo legal, como no político. Considerada como forma de direito costumeiro, 

no âmbito internacional, ela tem servido para a elaboração dos tratados sobre Direitos 

                                                             
36 A expressão soft-law diz respeito aos arranjos jurídicos cuja fórmula não se assemelha aos tratados, 
mas cuja força obrigatória é superior à dos atos internacionais destituídos de valor jurídico e inferior à 
dos atos a que formalmente se reconheça valor jurídico e força obrigatória. (GARCIA, 2015. P. 67-68) 
37 Os sistemas regionais são: o sistema europeu; o sistema interamericano e o sistema africano. Para 
maiores informações consultar: 
<http://www.editoramagister.com/doutrina_24098176_a_importancia_dos_sistemas_regionais_de_pr
otecao_dos_direitos_humanos_e_a_implementacao_das_decisoes_de_responsabilizacao_internacional
_do_estado_breve_analise_do_caso_brasileiro.aspx> 
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Humanos. Internamente, na esfera estatal, tem servido de inspiração, pois vários de seus 

dispositivos vieram a ser incorporados por Constituições de muitos paises. Inclusive, em 

várias oportunidades seus dispositivos têm sido invocados por tribunais nacionais como 

direito costumeiro e fonte de interpretação de dispositivos sobre a matéria de Direitos 

Humanos. 

Este documento simbólico estabelece que os Estados-partes devem promover a 

proteção dos Direitos Humanos e das liberdades fundamentais. Desta forma, impõe a 

necessidade de efetivação desses direitos – o que se opera mediante a ideia de vigilância, 

com a adoção de um sistema de monitoramento, supervisão e controle.  

O Sistema da ONU é integrado por instrumentos normativos gerais e especiais e 

por organismos e mecanismos de vigilância, supervisão, monitoramento e fiscalização 

dos Direitos Humanos.  

O primeiro que se coloca são os instrumentos gerais que são assim chamados 

porque se dirigem a toda e qualquer pessoa humana, sem qualquer tipo de distinção. São 

principalmente aqueles que integram a chamada Carta Internacional de Direitos 

Humanos, que é composta por três documentos: a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948; o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966 e o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966.  

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966 – PIDCP foi adotado 

pela Resolução n. 2.200-A (XXI) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 19 de 

dezembro de 1966 e entrou  em vigor em 1976, quando foi atingido o número mínimo de 

adesões exigido de 35 Estados. 

O Congresso Brasileiro aprovou-o através do Decreto-Legislativo n. 

226, de 12 de dezembro de 1991, depositando a Carta de Adesão na 

Secretaria Geral da Organização das Nações Unidas em 24 de janeiro 

de 1992, entrando em vigor em 24 de abril do mesmo ano. Desde então, 
o Brasil tornou-se responsável pela implementação e proteção dos 

direitos fundamentais previstos no Pacto”. 

 

 

Para Leite e Maximiliano, 

 

Na época em que se iniciou, no âmbito da Comissão de Direitos 
Humanos da Organização das Nações Unidas, a discussão para edição 

de um Pacto que reunisse todos os direitos da pessoa humana, idealizou-

se dois modelos: um único que conjugasse as duas categorias de direito 
e outro que promovesse a separação de um lado, dos direitos civis e 



76 
 

políticos e, de outro, dos direitos sociais, econômicos e culturais. A 

divergência que ocorria entre os países ocidentais e os países do bloco 
socialista era sobre a autoaplicabilidade dos direitos que viessem a ser 

reconhecidos. Os países ocidentais, cuja orientação acabou 

prevalecendo, entendiam que os direitos civis e políticos eram 

autoaplicáveis, enquanto os direitos sociais, econômicos e culturais 
eram "programáticos", necessitando de uma implementação 

progressiva. A ONU continuou reafirmando, no entanto, a 

indivisibilidade e a unidade dos Direitos Humanos, pois os direitos civis 
e políticos só existiriam no plano nominal se não fossem os direitos 

sociais, econômicos e culturais, e vice-versa. Assim, o Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos é adotado no auge da Guerra 

Fria, reconhecendo, entretanto, um conjunto de direitos mais 
abrangente que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

(2016,p.54) 

 

 

Já o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC 

é um tratado multilateral adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 16 de 

dezembro de 1966 e está em vigor desde 3 de janeiro de 1976.  

 

O tratado agrega os diretos de segunda dimensão, estabelecendo que seus 

membros devem atuar com o intuito de conceder  direitos econômicos, sociais e culturais  

para as pessoas físicas, incluindo aí os direitos trabalhistas, o direito à saúde, além do 

direito à educação e a um padrão de vida decente, isto é adequado.  

Interessante observar que o pacto já trazia várias questões que hoje se discute em 

termos doutrinários e hermenêuticos no que toca a eficácia dos direitos sociais, como o 

princípio da reserva do possível. Assim o tratado apresenta algumas características 

peculiares, em razão da própria dimensão afirmativa dos direitos de 2ª Geração como a 

implementação progressiva dos direitos e que sejam condizentes com os recursos que o 

Estado dispõe  

O Pacto traz ainda algumas orientações interpretativas que também explicitam a 

ideia do princípio da vedação do retrocesso social como a orientação de não ser admitida 

interpretação capaz de abolir ou restringir direito assegurado ou aquela orientação sobre 

a vedação de aplicação da legislação interna do país se esta estipular regras menos 

favoráveis que as constantes do Pacto.  

Conforme nos informa a ONU, o pacto conta coma adesão de 164 membros. 

Porém alguns países ainda não o ratificaram, como os Estados Unidos da América que o 

assinaram em 5 de outubro de 1977 e Cuba, em 28 de fevereiro de 2008. 
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 Agora, quanto aos instrumentos normativos especiais esses são voltados, 

fundamentalmente, à prevenção da discriminação ou à proteção de pessoas ou grupos de 

pessoas particularmente vulneráveis, que merecem tutela especial38.  

 Dentro desse contexto deve-se ressaltar a necessidade de mecanismos, no 

âmbito do Sistema Global, que promovam a efetivação dos Tratados de Direitos 

Humanos. Segundo o jurista italiano Norberto Bobbio (1992), as atividades internacionais 

na área de proteção dos Direitos Humanos podem ser classificadas em três categorias: 

promoção; controle e garantia.  

 As atividades de promoção compõem o conjunto de ações destinadas ao 

fomento e ao aperfeiçoamento dos Direitos Humanos pelos Estados.  

 As atividades de controle tratam das ações que cobram dos Estados a 

observância das obrigações por eles contraídas internacionalmente e manifestadas nos 

tratados internacionais dos quais são signatários.  

 A atividade de garantia, por sua vez, diz respeito à jurisdição internacional que 

deve se impor concretamente sobre as jurisdições nacionais. Essa modalidade de proteção 

dos direitos deixa de operar dentro dos limites político-geográficos dos Estados, mas 

contra estes mesmos Estados e em defesa dos cidadãos. Assim, são criados órgãos que 

tem por finalidade a aplicação dos tratados internacionais em prol dos Direitos Humanos, 

quando violados pelo próprio Estado. 

Assim, buscando a vigilância, supervisão, monitoramento e fiscalização do 

cumprimento dos instrumentos normativos gerais e especiais de proteção aos Direitos 

Humanos foram criados organismos e mecanismos extra convencionais e convencionais.  

                                                             
38 Entre outros, podemos citar, como principais instrumentos: a Convenção contra a Tortura e outros 
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes de 10.12.1984, ratificada pelo Brasil em 
28.09.1989 (Protocolo Facultativo à Convenção da ONU Contra Tortura e outros Tratamentos ou Penas 
Cruéis, Desumanos Ou Degradantes, ratificado pelo Brasil em 2007);  a Convenção sobre a Eliminação de 
todas as formas de Discriminação Racial de 21.12.1965,ratificada pelo Brasil em 27.03.1968; a Convenção 
sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher de 18.12.1979, ratificada pelo 
Brasil em 01.02.1984; Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de 
Discriminação contra a Mulher de 15.10.1999, ratificada pelo Brasil em 28.06.2002; a Convenção sobre 
os Direitos da Criança de 20.11.1989, ratificada pelo Brasil em 24.09.1990 e Protocolo Facultativo à 
Convenção sobre os Direitos da Criança Referente à Venda de Criança, à Prostituição Infantil e à 
Pornografia Infantil de 25.05.2000 (o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança 
Relativo ao envolvimento de Crianças em Conflitos Armados de 25.05.2000, ratificado pelo Brasil em 
27.01.2004); e a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio de 09.12.1948,ratificada 
pelo Brasil em 04.09.1951 (Recorde-se que esta Convenção já pedia a criação de um Tribunal Penal 
Internacional – o que se dá com o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional de 17.07.1998, 
ratificado pelo Brasil em 20.06.2002) 
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Os convencionais, como o próprio nome expressa, são aqueles pactuados pelos 

Estados que participam dos tratados de Direitos Humanos e, portanto, já previstos no 

documento protetivo. São chamados de treaty-monitoring bodies (órgãos de 

monitoramento de tratados). 

Os extra convencionais, por sua vez, não estão baseados em acordos específicos, 

e são extraídos de uma interpretação alargada dos objetivos da ONU de proteção dos 

Direitos Humanos e do dever de cooperação dos Estados em perseguir esses objetivos. 

Borges e Borges (2016, p.16) nos explicam melhor essa diferença: 

 

(...) Os procedimentos convencionais distinguem-se dos procedimentos 

extraconvencionais, já que esses obrigam os Estados contratantes, enquanto os 

procedimentos extraconvencionais buscam vincular os membros da 

Organização, sem o recurso às convenções específicas. (...) O termo 

extraconvencional, apesar de inexato, é utilizado justamente para enfatizar a 

diferença entre procedimentos coletivos nascidos de convenções específicas 

(...) e os procedimentos adotados pela Organização que nascem baseados em 

dispositivos genéricos... 

 

 No que toca ao Sistema Global três organismos e mecanismos de proteção 

foram organizados: o Conselho de Direitos Humanos da ONU; os Comitês de Direitos 

Humanos e os grupos de trabalho e os relatores especiais também da ONU. 

 O Conselho de Direitos Humanos da ONU foi criado pela Assembleia Geral 

em 2006 (pela resolução 60/251), sendo considerado o herdeiro da extinta Comissão de 

Direitos Humanos (1946-2006). É um órgão intergovernamental, composto por 47 

Estados eleitos pela Assembleia Geral, com competência específica na área dos Direitos 

Humanos. E em suas sessões participam, não só Estados membros, mas também Estados 

observadores, ONGs e instituições nacionais de Direitos Humanos. Há 3 sessões 

ordinárias por ano, no mínimo durante dez semanas, assim como em sessões 

extraordinárias, realizando debates e adoptando resoluções e decisões sobre questões e 

situações de Direitos Humanos. É por iniciativa desse conselho que, em geral, são 

elaborados novos instrumentos internacionais nesta área. 

 Os Comitês de Direitos Humanos, por sua vez, são considerados mecanismos 

convencionais de proteção dos Direitos Humanos, isto porque são geralmente criados por 

meio de convenções internacionais e são compostos por especialistas em matéria de 

Direitos Humanos, independentes e autônomos, à disposição do Comitê. Dentre suas 

funções estão examinar relatórios dos governos e da sociedade civil, na perspectiva do 

monitoramento da implementação dos tratados de Direitos Humanos nos Estados-partes, 
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bem como receber e considerar as comunicações interestatais e as petições individuais; 

auxiliar os Estados a melhorar a implementação dos tratados de Direitos Humanos, no 

âmbito interno; elaborar observações gerais sobre os direitos e as disposições contidas 

nos tratados, com vistas a assistir os Estados-partes no cumprimento de suas obrigações 

concernentes à apresentação de informes e contribuir para esclarecer sobre a interpretação 

do significado e do conteúdo dos tratados de Direitos Humanos (BORGES e BORGES, 

2011) 

 Por fim, os últimos, mas não menos importantes dos três organismos e 

mecanismos de proteção, os Relatores especiais e os Grupos de trabalho.  

 Os relatores especiais são mecanismos extra convencionais, designados pelo 

Conselho de Direitos Humanos, mediante mandato (temáticos – quando se referem a 

situações específicas de Direitos Humanos; e por países – quando se referem à situação 

dos Direitos Humanos em determinados países), que devem prestar contas anuais ao 

Conselho. Tais relatores são experts independentes que dispõem de poderes de investigar 

situações de Direitos Humanos, através de visitas in loco, receber denúncias ou 

comunicações, e oferecer recomendações de como solucioná-las.  (BORGES e BORGES, 

2011). 

 Assim também os Grupos de trabalho39 são constituídos com o objetivo de 

receber denúncias e elaborar propostas relacionadas a situações de Direitos Humanos, 

inclusive novos instrumentos internacionais de proteção dos Direitos Humanos.  

 

 

2.4.3 O Conselho de Segurança da ONU e ações relativas a ameaças à paz, ruptura 

da paz e atos de agressão 

 

 O Conselho de Segurança da ONU é um órgão estratégico da ONU  que se 

articula com a manutenção da segurança e paz mundiais. De forma bastante significativa, 

é o único órgão integrante da ONU que tem poder decisório, isto quer dizer que todos os 

                                                             
39 Podemos citar o seguintes grupos:  Grupo de Trabalho sobre Desaparecimentos Forçados ou 
Involuntários (composto por cinco membros experts independentes); Grupo de Trabalho sobre Detenção 
Arbitrária (composto por cinco membros experts independentes); Grupo de Trabalho de experts sobre os 
afrodescendentes (e os problemas de discriminação racial enfrentados pelos mesmos); e Grupo de 
Trabalho sobre a Implementação Efetiva da Declaração de Durban e Programa de Ação (seguimento da 
Conferência Mundial sobre Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância relacionada, Durban, 
África do Sul, 2001”)(Dados disponíveis em: http://www.Direitos 
Humanosnet.org.br/abc/onu/relatores.htm. Acesso em: 23 maio 2020). 

http://www.dhnet.org.br/abc/onu/relatores.htm
http://www.dhnet.org.br/abc/onu/relatores.htm
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membros das Nações Unidas devem aceitar e cumprir as decisões tomadas pelo Conselho, 

que determinará a existência de qualquer ameaça à paz, ruptura da paz ou ato de agressão, 

e fará recomendações ou decidirá que medidas deverão ser tomadas, observados os 

procedimentos fixados na Carta40, a fim de manter ou restabelecer a paz e a segurança 

internacionais. 

 A propósito, 

 

O Conselho de Segurança da ONU é a instituição política multilateral 
mais poderosa. Cresceu bem além de sua função inicial como fórum 

político e desempenha importantes funções jurídicas. 

Tradicionalmente, isso incluiu determinar que uma ameaça à paz, 

violação da paz ou ato de agressão ocorreram e prescrevendo 
obrigações específicas e juridicamente vinculativas aos Estados-

Membros ao abrigo do Capítulo VII da Carta da ONU. Hoje, abraça o 

estabelecimento de regimes complexos para fazer cumprir suas 
decisões e aprovar resoluções de aplicação geral em vez de específica. 

Esses poderes expandidos podem facilitar ação rápida e decisiva, mas 

levantaram questões sobre o contexto jurídico em que o Conselho opera 

e até que ponto o próprio Conselho adere ao Estado de Direito. 

(tradução nossa) (CHESTERMAN, 2008, p.i) 41 

 

 

 As principais funções do Conselho de Segurança, nos termos fixados pela Carta 

da ONU são: manter a paz e a segurança internacional; determinar a criação, continuação 

e encerramento das Missões de Paz42,; investigar toda situação que possa vir a se 

                                                             
40 Esses procedimentos estão fixados nos artigos 41 e 42 que assim dispõe: “Artigo 41: O Conselho de 
Segurança decidirá sobre as medidas que, sem envolver o emprego de forças armadas, deverão ser 
tomadas para tornar efetivas suas decisões e poderá convidar os membros das Nações Unidas a aplicarem 
tais medidas. Estas poderão incluir a interrupção completa ou parcial das relações econômicas, dos meios 
de comunicação ferroviários, marítimos, aéreos, postais, telegráficos, radiofônicos, ou de outra qualquer 
espécie e o rompimento das relações diplomáticas”. Artigo 42: No caso de o Conselho de Segurança 
considerar que as medidas previstas no artigo 41 seriam ou demonstraram que são inadequadas, poderá 
levar e efeito, por meio de forças aéreas, navais ou terrestres, a ação que julgar necessária para manter 
ou restabelecer a paz e a segurança internacionais. Tal ação poderá compreender demonstrações, 
bloqueios e outras operações, por parte das forças aéreas, navais ou terrestres dos membros das Nações 
Unidas”. 
 
41 No original: The UN Security Council is the most powerful multilateral political institution. It has grown 
well beyond its initial function as a political forum and serves important legal functions. Traditionally, this 
included determining that a threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression had occurred 
and prescribing specific, legally binding obligations on Member States under Chapter VII of the UN 
Charter. Today it embraces establishing complex regimes to enforce its decisions and passing resolutions 
of general rather than specific application. These expanded powers can facilitate swift and decisive action, 
but have raised questions about the legal context within which the Council operates and the extent to 
which the Council itself adheres to the rule of law. (CHESTERMAN, 2008, p.i) 
 
42 As missões de paz estão disciplinadas nos Capítulos VI, VII e VIII da Carta da ONU. 
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transformar em um conflito internacional; recomendar métodos de diálogo entre os 

países; elaborar planos de regulamentação de armamentos; determinar se existe uma 

ameaça para o paz; solicitar aos países que apliquem sanções econômicas e outras 

medidas para impedir ou deter alguma agressão; recomendar o ingresso de novos 

membros na ONU; e recomendar para a Assembleia Geral a eleição de um novo 

Secretário-Geral. 

 Ele é composto por 15 membros, sendo que cada membro responde por um 

voto. Porém sua composição não é igualitária. O Conselho é formado por cinco membros 

permanentes com direito a veto (Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China, 

nações que se colocaram como vencedoras na Segunda Guerra Mundial) e mais dez 

membros não-permanentes que são eleitos pela Assembleia Geral, por um mandato de 

dois anos.  

 Como registra Chesterman, 

 

Na prática, a autoridade real do Conselho depende do acordo entre os 

cinco membros permanentes do Conselho e da legitimidade concedida 

ao Conselho pelos membros das Nações Unidas. Embora sua eficácia 

tenha sido limitada durante a Guerra Fria, a década de 1990 viu uma 
grande expansão na atividade do Conselho. Entre 1946 e 1989, reuniu-

se 2.903 vezes e adotou 646 resoluções, com média de menos de 15 por 

ano; na década seguinte, reuniu-se 1.183 vezes e adotou 638 resoluções, 
uma média de cerca de 64 por ano. Em seus primeiros 44 anos, 24 

resoluções do Conselho de Segurança citaram ou usaram os poderes de 

aplicação contidos no Capítulo VII da Carta da ONU; em 1993, o 

Conselho estava adotando esse número de resoluções todos os anos. O 
Conselho também ampliou o âmbito de suas atividades, incluindo o 

estabelecimento de tribunais penais internacionais, a manutenção de 

regimes de sanções complexos, a proteção de civis e a administração 
temporária do território. Após os ataques de 11 de setembro de 2001 

nos Estados Unidos, o Conselho assumiu uma importância ainda maior 

no combate ao terrorismo e à proliferação de armas de destruição em 

massa. (tradução nossa) (CHESTERMAN, 2008, p 1)43 

                                                             
43 No texto original: “In practice, the Council’s actual authority depends on agreement between the five 
permanent members of the Council and the legitimacy accorded to the Council by the membership of the 
United Nations. Though its effectiveness was limited during the Cold War, the 1990s saw a great expansion 
in Council activity. Between 1946 and 1989 it met 2,903 times and adopted 646 resolutions, averaging 
fewer than 15 a year; in the following decade it met 1,183 times and adopted 638 resolutions, an average 
of about 64 per year. In its first 44 years, 24 Security Council resolutions cited or used the enforcement 
powers contained in Chapter VII of the UN Charter; by 1993 the Council was adopting that many such 
resolutions every year. The Council has also expanded the range of its activities, including the 
establishment of international criminal tribunals, the maintenance of complex sanctions regimes, the 
protection of civilians, and the temporary administration of territory. Following the September 11, 2001, 
attacks in the United States, the Council assumed even greater importance in combating terrorism and 
the proliferation of weapons of mass destruction”. (CHESTERMAN, 2008, p 1) 
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 Se é certo que a esfera decisória do Conselho está concentrada na mão de 

poucos, os meios executórios necessários para o cumprimentos das funções do Conselho 

de manutenção da paz e da segurança internacionais não são apenas aqueles 

disponibilizados pelos seus membros permanentes. Estes são fornecidos por todos os 

estados membros das Nações Unidas que se  comprometem, a pedido e de conformidade 

com o acordo ou acordos especiais44, nos termos da Carta da ONU, a proporcionar, ao 

Conselho de Segurança, forças armadas, assistência e facilidades, inclusive direitos de 

passagem que serão utilizados para dar cumprimento às decisões e determinações 

tomadas pelo Conselho. 

 Interessante ainda observar aqui a associação que Voeten faz entre a 

legitimação política institucional e a vontade de cooperação dos Estados com o Conselho 

de Segurança. 

 

Dada sua falta de recursos de fiscalização, a influência do CS [Conselho 

de Segurança] reside quase inteiramente em a percepção de 

legitimidade que suas decisões concedem a ações de força. Governos 

em todo o mundo parecem mais dispostos a cooperar voluntariamente, 
uma vez que o CS conferiu sua bênção sobre o uso de força. (VOETEN, 

2020, p.5) 45 

 

 Também na hipótese de serem necessárias a adoção de medidas militares 

urgentes, os membros das Nações Unidas deverão manter imediatamente utilizáveis, 

contingentes das forças aéreas nacionais para a execução combinada de uma ação 

coercitiva internacional46.  

                                                             
 
44 Nos termos do art.42, itens 2 e 3: “2. Tal acordo ou tais acordos determinarão o número e tipo das 
forças, seu grau de preparação e sua localização geral, bem como a natureza das facilidades e da 
assistência a serem proporcionadas” e “3. O acordo ou acordos serão negociados o mais cedo possível, 
por iniciativa do Conselho de Segurança. Serão concluídos entre o Conselho de Segurança e membros da 
Organização ou entre o Conselho de Segurança e grupos de membros e submetidos à ratificação, pelos 
Estados signatários, de conformidade com seus respectivos processos constitucionais”. 
 
45 No texto original: “Given its lack of enforcement capabilities, the SC’s leverage resides almost entirely 
in the perceived legitimacy its decisions grant to forceful actions.  Governments across the globe appear 
more willing to cooperate voluntarily once the SC has conferred its blessing on a use of force (VOETEN, 
p.5)  
 
46 Conforme determina o artigo 45 da Carta, a “potência e o grau de preparação desses contingentes, 
como os planos de ação combinada, serão determinados pelo Conselho de Segurança com a assistência 
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 Inclusive, hoje o Conselho desempenha funções jurídicas que remetem às 

discussões de aderência ao órgão a ideia do rule of law47 e o quanto ele contribui para a 

consolidação e reforço do estado de direito internacional48. 

 

O Conselho de Segurança é mais legítimo e eficaz quando se submete 

ao Estado de Direito. Embora o Conselho não opere sem limites legais, 
o limite mais importante do Conselho é a autocontenção. A preparação 

dos Estados-Membros para reconhecer a autoridade do Conselho 

depende, em grande parte, de quão responsável e responsável é - e 

parece ser - no uso dos seus poderes extraordinários. Todos os Estados-
Membros e o próprio Conselho de Segurança têm, portanto, interesse 

em promover o Estado de Direito e fortalecer um sistema internacional 

baseado em regras. (CHESTERMAN, 2008, p.i.).49 

 

 

   

 

 

                                                             
da Comissão de Estado-Maior, dentro dos limites estabelecidos no acordo ou acordos especiais a que se 
refere o artigo 43”. 
 
47 “O “estado de direito” é amplamente adotado nos níveis nacional e internacional, sem muita precisão 
quanto ao que o termo significa. No nível nacional, requer um governo de leis, a supremacia da lei e 
igualdade perante a lei. O fortalecimento de um sistema internacional baseado em regras, aplicando esses 
princípios em nível internacional, aumentaria a previsibilidade do comportamento, evitaria a 
arbitrariedade e garantiria a justiça básica. Para o Conselho, um maior uso da lei existente e maior ênfase 
em seu próprio embasamento na lei garantirá maior respeito por suas decisões”. (tradução nossa) 
(CHESTERMAN, 2008, p.i) No original: “The “rule of law” is widely embraced at the national and 
international levels without much precision as to what the term means. At the national level, it requires 
a government of laws, the supremacy of the law, and equality before the law. Strengthening a rules-based 
international system by applying these principles at the international level would increase predictability 
of behaviour, prevent arbitrariness, and ensure basic fairness. For the Council, greater use of existing law 
and greater emphasis on its own grounding in the law will ensure greater respect for its decisions”. 
(CHESTERMAN, 2008, p.i) 
 
48 Numa outra leitura, também se discute o papel de legitimação política do Conselho de Segurança, 
conforme apresentado por Voeten (2020). 
 
49 No texto original: “The Security Council is most legitimate and most effective when it submits itself to 
the rule of law. Though the Council does not operate free of legal limits, the most important limit on the 
Council is self-restraint. Member States’ preparedness to recognize the authority of the Council depends 
in significant part on how responsible and accountable it is — and is seen to be — in the use of its 
extraordinary powers. All Member States and the Security Council itself thus have an interest in promoting 
the rule of law and strengthening a rules-based international system”. (CHESTERMAN, 2008, p.i) 
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CAPÍTULO 3 - ASPECTOS DA LEGÍTIMA DEFESA 

 

 Neste capítulo abordaremos os aspectos gerais da Legítima Defesa e como é 

desenvolvida a discussão dessa categoria  no âmbito do direito internacional. Nesse 

contexto, trataremos da Legítima Defesa Preemptiva e da Legítima Defesa Preventiva, 

subcategorias que  assumem importante papel dentro desse debate. 

 

3.1. Legítima Defesa – discussão geral no âmbito do direito internacional e das 

relações internacionais 

  

  A  Legítima Defesa é considerada hoje como uma das categorias mais importantes 

dentro dos estudos do direito internacional. Atualmente é vista como a principal 

justificativa passível de ser aceita pela comunidade internacional como fundamento legal 

para o uso de força, pelos Estados, sem autorização expressa do Conselho de Segurança 

da ONU. 

 A Legítima Defesa também é uma das linhas centrais da Teoria da Guerra Justa 

que, como já visto anteriormente nesse trabalho, é o modelo dominante quando se trata 

de avaliar moralmente a violência política no mundo ocidental. E quando se fala do 

fenômeno moral da Legítima Defesa logo pode transparecer a certeza de que a questão é 

simples. Qual seria a problematização que poderia haver em relação à essa questão se 

parece óbvio que um Estado, ou uma pessoa que é atacada, tem o direito de se defender 

e mesmo de matar seu atacante, se necessário for, para preservar sua vida ou a vida de 

terceiros? Mas a ideia da Legítima Defesa traz consigo, no nível teórico, várias 

dificuldades e problemas complexos. E é difícil e complexo porque traz para o centro da 

questão, a tensão existente entre a mais básica de todas as proibições morais, tirar a vida 

humana, de um lado, e uma exceção explícita e muitas vezes surpreendente a essa mesma 

proibição, de outro. (RODIN, 2002. pg.2)  

 As várias abordagens teóricas que tentam iluminar um problema que parece claro, 

já demonstram a complexidade do tema.  
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Consequencialistas50, por exemplo, tentam explicar a Legítima Defesa 

como uma preferência pelo mal menor. Teóricos do Direito procuraram 
explicar por que o agressor não possui mais o direito de não ser morto, 

recorrendo frequentemente a uma teoria da perda. Pensadores cristãos 

têm empregado a doutrina do “duplo efeito”. Teóricos mais recentes 

têm apelado para as noções de necessidade e “escolha forçada”. 

(RODIN, 2002. pg.4) 

 

 No entanto “Estados e acadêmicos usam uma variedade empobrecida de termos 

para discutir atos de Legítima Defesa antes de um ataque” (HENDERSON, 2018. p.275) 

 “O Estado, vítima de agressão luta em Legítima Defesa, mas ele não está 

defendendo exclusivamente a si mesmo pois a agressão (contra ele) é um crime contra a 

sociedade como um todo”. (WALZER,2003, pg.99). 

Dentro do conceito de Legítima Defesa que pretendemos nos basear é necessário 

deixar explicitado que, a legalidade da Legítima Defesa depende da satisfação de certas 

condições. Ou seja, que existe um perigo "presente" ou "iminente" de agressão armada e 

que o uso de força letal é absolutamente "necessário" e "proporcional" para repelir esta 

ameaça ilegal. Se a força letal for considerada a única alternativa para evitar um ataque 

ilegal, o defensor deve mostrar que a ameaça era severa e iminente e que o uso da força 

foi proporcional e necessário. Tanto no direito nacional quanto no internacional, a 

necessidade exige que não haja alternativa menos prejudicial para prevenir o ataque, 

nenhuma chance de recuar ou outro recurso possível. Assim proporcionalidade requer 

que o uso de a força defensiva não deve ser excessiva ou desproporcional ao dano 

ameaçado pelo ataque ilegal.  

A exigência de iminência, por outro lado, está ligada à questão temporal da 

Legítima Defesa. Tradicionalmente, os fundamentos de Legítima Defesa só são aceitos 

quando a resposta letal é imediata, logo após ameaças indesejáveis ou atos do agressor. 

Um intervalo de tempo entre a ameaça e a resposta geralmente prejudica a validade das 

alegações de Legítima Defesa. Desse modo o 

(...) requisito de iminência significa que o tempo para o uso de força não 

tolerará atrasos. O defensor não pode esperar um longo período. Este 
requisito distingue a Legítima Defesa do uso ilegal da força de duas 

                                                             
50 O consequencialismo é uma terminologia filosófica criada em 1958 pela filósofa inglesa Elisabeth 
Ascombe, que apareceu em seu livro intitulado “Modern Moral Philosophy”. O consequencialismo 
defende a tese de que o agente de uma ação é responsável tanto pelas consequências intencionais de um 
ato, como pelas não intencionais quando previstas e não evitadas. 
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maneiras temporalmente relacionadas. Um ataque preemptivo contra um 

possível agressor é uso de força ilegal cedo demais; e a retaliação contra 
um agressor bem-sucedido é força ilegal usada tarde demais. Legítima 

Defesa legítima deve ser nem muito cedo nem muito tarde51 

(BAKIRCIOGLU, 2009. p.9) 

 

O Art.51 da Carta da ONU. 

Capítulo VII Artigo 51 - Nada na presente Carta prejudicará o direito 

inerente à Legítima Defesa individual ou coletiva se ocorrer um ataque 

armado contra um Membro das Nações Unidas, até que o Conselho de 

Segurança tenha tomado as medidas necessárias para manter a paz e a 

segurança internacionais. As medidas tomadas pelos Membros no 

exercício deste direito de autodefesa deverão ser imediatamente 

comunicadas ao Conselho de Segurança e não devem afetar de maneira 

alguma a autoridade e responsabilidade do Conselho de Segurança sob 

a presente Carta de tomar, a qualquer momento, tais medidas. considere 

necessário para manter ou restaurar a paz e a segurança internacionais. 

 

 Seguir as recomendações do Conselho de Segurança da ONU, por parte das 

grandes potências, se tornou apenas uma questão de “política da hora”. O Conselho se 

mostrou impotente quando as grandes potências e poderes locais estiveram em desacordo 

ao longo do século XX e no início do XXI. Dezenas ou mesmo centenas de conflitos 

foram deflagrados, desde 1945, sem a permissão do Conselho de Segurança da ONU, 

violando flagrantemente a Carta da ONU já que não houve permissão, nesses casos 

(YOO, 2014. pg.142). 

Essa discussão também gira em torno de se a ação de Legítima Defesa foi legal 

ou ilegal. “Não há Legítima Defesa contra Legítima Defesa”52. Proclamada em um 

                                                             
51 The requirement of imminence means that the time for the use of force will brook no delay. The 
defender cannot wait any longer. This requirement distinguishes self-defense from the illegal use of force 
in two temporally related ways. A preemptive strike against a feared aggressor is illegal force used too 
soon; and retaliation against a successful aggressor is illegal force used too late. Legitimate self-defense 
must be neither too soon nor too late. 
 
52 EUA vs Von Weizsacker et al. (Caso dos Ministros - Nuremberg, 1949)  In: NMT 14, p.314-329. Apud 
DINSTEIN, Y. Guerra, agressão e Legítima Defesa. Barueri, São Paulo: Manole,2004. Esse caso também 
ficou conhecido como o Julgamento Wihlhelmstrasse. Foi assim denominado porque o Ministério das 
Relações Exteriores Alemão estava localizado nessa rua (Wihlhelmstrasse) que era uma das principais de 
Berlim à época. Os réus no processo ( Ernst von Weizsäcker e mais 19) eram vários funcionários de vários 
ministérios do Reich e que sofreram inúmeras acusações por suas participações no estado nazista, sendo 
acusados por diversas atrocidades cometidas nos países ocupados durante a guerra, e mesmo dentro da 
própria Alemanha nazista. 
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tribunal militar norte-americano no chamado caso dos Ministros em 1949, essa sentença 

demonstra a necessidade de haver, sempre, em um conflito, uma das partes que age de 

forma legal em oposição à uma outra, que age ou agiu, ilegalmente. É interessante notar 

que a invocação do uso do direito à Legítima Defesa pelas partes em conflito era, e ainda 

é, uma constante nos conflitos internacionais. Essa falsa pretensão de legalidade 

normalmente é mediada por fórum competente (leia-se ONU e seu Conselho de 

Segurança), mas mesmo que daí não sobrevenha decisão com força de lei sabe-se “que 

uma das partes está usando a força sobre a falsa pretensão de legalidade” (DINSTEIN, 

2004). 

No entanto, frente a uma agressão no plano internacional, o agredido pode ou não 

reagir. A Legítima Defesa não é uma obrigação. Não se discute, aqui e agora, neste 

momento do trabalho, sobre se é, moral ou não, a reação do Estado contra o agressor 

como forma de proteção de sua soberania e de seus concidadãos. É certo que a obrigação 

de reação pelo Estado, em caso de agressão externa, por exemplo, no século XVIII, era 

vista não só como dever, mas também como uma obrigação. Nos escritos de Emer de 

Vattel53, este afirmava que a Legítima Defesa contra um ataque injusto não só era um 

direito da nação agredida, mas também se caracterizava como sendo uma obrigação e um 

dos deveres mais importantes do Estado. Essa posição não mais compõe o entendimento 

do atual direito internacional. Recorrer à um contra-ataque, por ser um direito, torna-se 

uma opção e não um caminho certo a ser seguido. A existência, por exemplo, de um 

desequilíbrio de forças entre a nação que sofre a agressão e o Estado agressor pode inibir, 

de forma bastante racional, um contra-ataque que se mostraria desastroso se levado à cabo 

pelo Estado agredido. Assim, uma possível obrigação atrelada a um direito sem uma 

análise prática da situação real poderia, na verdade, levar de forma insensata à um desastre 

de proporções ainda maiores do que a agressão sofrida. 

 

3.1.1 A Legítima Defesa no ordenamento jurídico internacional. Direito 

Inerente ou Direito Natural.? 

 

                                                             
 
9 Emer de Vattel foi um e jurista suíço (e também filósofo e diplomata) que lançou, com suas teorias as 
bases do direito internacional moderno e da filosofia política. Sua principal obra é “O Direito das Gentes” 
de 1758. 
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 A ideia de um direito “inerente” ligado à Legítima Defesa já está consolidado no 

direito internacional, conforme podemos confirmar no art. 51 da Carta da ONU. Mas 

direito “inerente” também pode sugerir a ideia de um direito natural. Essa percepção da 

Legítima Defesa como um direito natural aparece na redação francesa do art. 51. (droit 

naturel). Dinstein escreve em seu livro Guerra, Agressão e Legítima Defesa, usando 

Kelsen como referência, que seria insustentável hoje aceitar-se a Legítima Defesa como 

um “direito natural” ou mesmo um direito gerado pelo “direito natural”. (DINSTEIN, 

2004, p.250). Dinstein ainda argumenta que a ideia de direito natural permeando, mesmo 

que sutilmente, textos do direito internacional contemporâneo, são resquícios de uma 

visão obsoleta54 dos momentos históricos nos quais o direito internacional era 

influenciado por doutrinas eclesiásticas. Assim, a Legítima Defesa como direito inerente 

pode ser vista por alguns autores (Dinstein é um deles) não como estando ligado ao direito 

natural, mas ao conceito de soberania dos Estados. Mas é necessário entender que a 

compreensão do conceito de soberania depende do momento histórico em que foca. 

Dependendo do estágio de desenvolvimento do direito internacional em dado momento 

nota-se que a ideia de soberania vai mudando, conforme visto no capítulo tal quando se 

fala de Ferrajoli e seu entendimento de soberania 

 

3.2. Legítima Defesa antecipada 

 

 A ideia de Legítima Defesa antecipada nas relações e no direito internacional não 

é nova.  Aparece historicamente bem marcada em alguns fatos. 

 Seguimos neste trabalho usando o conceito de Legítima Defesa Antecipada de 

forma ampla, capaz de englobar os outros dois tipos de Legítima Defesa que aqui 

discutimos: a Legítima Defesa mediada por uma ação antecipada preemptiva – Legítima 

Defesa Preemptiva - e a Legítima Defesa antecipada mediada por uma ação preventiva – 

Legítima Defesa Preventiva. 

Historicamente o critério para a determinação se uma ação militar antecipatória 

pode ser considerada legítima foi marcada a partir do chamado “Caroline affair”(ou 

                                                             
54 Pontuamos que a visão do autor sustentando que há uma “visão obsoleta” nos parece ser pouco 
alinhada com a metodologia da ciência histórica pois traz um caráter anacrônico para o pensamento do 
autor. 
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também “Caroline case”). Esse caso se caracterizou por um ataque britânico contra um 

navio americano, em dezembro de 1837, ocorrido na fronteira E.U.A – Canadá, no Rio 

Niágara. Os Estados Unidos acusaram a Inglaterra pelo ataque “injustificado” contra um 

de seus navios. Anos  depois e após várias  discussões, encontros e tentativas de se chegar 

a um consenso sobre o que havia acontecido, em julho de 1842 o Secretário de Estado 

norte-americano Daniel Webster enviou uma carta ao Ministro Especial Britânico e 

também secretário britânico de relações exteriores Lord Ashburton, argumentando então 

que algumas condições deveriam ser seguidas para que um uso de força por um Estado 

contra outro pudesse ser considerado justificável: (i) desesperadora em sua necessidade ; 

(ii) sem possibilidade de escolha de meios; (iii) frente a uma ameaça iminente, não 

havendo tempo para deliberações; (iv); reação proporcional. Esse chamado “Padrão 

Caroline” ou “Doutrina Caroline” (Caroline standard) estabeleceu que seria aceitável o 

uso de força antecipada somente se o Estado demonstrasse, com base nesses critérios, que 

a ameaça de ataque era realmente iminente. Em outras palavras, para ser legítimo, o 

ataque deveria ser preemptivo, e não preventivo, e para ser considerado preemptivo 

deveria se enquadrar nos critérios acima. (FISK e RAMOS, 2016, pg.5). Os EUA usam 

até hoje (2020) a Doutrina Caroline para determinar a legitimidade de suas ações de 

Legítima Defesa identificado como um direito internacional consuetudinário, de costume. 

(FISK e RAMOS, 2016, pg.22n5). Hoje, o direito à Legítima Defesa é uma fusão entre o 

direito positivado (tratados) e as fontes consuetudinárias do direito internacional. 

(HENDERSON, 2018, pg.207) 

No entanto, como veremos mais adiante, o problema surge quando, para justificar 

uma ação claramente preventiva, o Estado que promove essa ação justifica-se criando um 

discurso que enquadra a ação de resposta a uma ameaça, dentro das condições aceitas 

para uma ação de tipo preemptiva, que é jurídica, moral e eticamente aceita 

internacionalmente. 

Agora, o que aconteceu no rio Niágara de tão importante para o direito 

internacional?  

O barco a vapor Caroline, dos Estados Unidos navegava, no natal de 1837, pelo 

rio Niágara, tentando levar suprimentos aos insurgentes canadenses, que se encontravam 

lutando por sua independência, contra os britânicos. Forças milicianas canadenses, que 

eram apoiadas pelos britânicos, percebendo o movimento de ajuda feito em direção aos 
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rebeldes canadenses que lutavam contra o governo, abriram fogo contra a embarcação 

americana. (WAXMAN, 2018, pg.1) Esse ato, de acordo com Webster, o secretário de 

Estado americano já citado, não poderia ser considerado um ato de Legítima Defesa como 

alegado pelos britânicos,  porque a Legítima Defesa só seria justificada se  “a necessidade 

de Legítima Defesa fosse imediata, desesperada e não deixasse possibilidades de escolha 

e nem tempo para deliberações”55. De acordo com Webster, os britânicos poderiam ter 

uma abordagem mais diplomática frente a ameaça da presença do Caroline. Assim, ele 

propôs a limitação ao direito de Legítima Defesa a situações em que haja uma ameaça 

real, e a resposta seja essencial e proporcional e quando, todos os meios pacíficos para 

resolver a disputa, foram esgotados. No século XX, o artigo 51 da Carta da ONU - já 

apontado anteriormente neste trabalho - reafirmou esse conceito de uma Legítima Defesa 

inerente se tais conjunturas se apresentarem, ressaltando-se que a Carta das Nações 

Unidas dispõe, especificamente, sobre Legítima Defesa no caso de um “ataque armado”. 

No entanto, embora a Carta entenda Legítima Defesa somente no caso de ataque armado, 

tradicionalmente, a partir do Caso Caroline, os Estados reconheceram o direito da 

Legítima Defesa antecipada em resposta à um ataque iminente – Legítima Defesa 

Preemptiva. (GUIORA, 2012, pg312). 

Assim, o incidente com o Caroline teve, na prática, o benefício de possibilitar a 

construção de uma normativa que tornaria possível entender em que momento um ataque 

teria começado a ocorrer. (HENDERSON, 2018, p.277). 

O debate acadêmico que surgiu sobre a legalidade e a lógica da Legítima Defesa 

antecipada, teve lugar entre duas correntes principais: os que adotam uma posição mais 

ampla de interpretação do texto, indo além dos limites do texto – interpretação extensiva, 

denominados de “expansionistas” pelos acadêmicos americanos que discutem o tema,  e 

os chamados “restricionistas” ( que tem um entendimento de uma leitura interpretativa 

mais restritiva, literal, do texto) como seus interlocutores.56 Aqueles que interpretam o 

                                                             
55 Excerto da carta de Daniel Webster, Secretário de Estado americano à época, para Lord Ashburton, 
Ministro Especial Britânico.  
 
56 Na doutrina jurídica brasileira encontramos Limonge França, que explica as diferenças entre 
interpretação extensiva e interpretação restritiva. A interpretação extensiva seria aquela que amplia o 
sentido da norma, pois, no caso da norma dizer menos do que ela queria, por isso o intérprete deve 
ampliar o sentido ou alcance delas. A interpretação restritiva restringe o sentido da norma jurídica de 
modo a dar uma interpretação menos ampla à norma jurídica. Disponível em 
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texto de forma mais ampla, tem seu posicionamento baseado na ideia de que o artigo 51 

da Carta das Nações Unidas afirmaria claramente que a Legítima Defesa é um direito que 

nada na Carta pode comprometer. Embora para estes, o artigo 51 afirme que o direito à 

Legítima Defesa surge quando ocorre um ataque armado, isso soa como declaratório e 

não como uma regra. Para eles não está explícito que o direito a Legítima Defesa surge 

se, e somente se, um ataque armado ocorrer. E ainda, o artigo 51 expressa claramente o 

direito à Legítima Defesa como sendo um direito inerente. Esse grupo alega que isso se 

dá como uma referência expressa ao direito internacional consuetudinário preexistente ao 

Caso Caroline que permitiu uma Legítima Defesa antecipada. Dessa forma, o argumento 

expansionista apregoa que diante da ameaça de um ataque imediato, fica claro que os 

Estados não deveriam esperar para se tornarem vítimas indefesas. Para esse grupo, por 

certo, não se poderia exigir que uma disposição ambígua em um texto fosse interpretada 

de maneira a impor a um Estado o consentimento passivo do seu destino antes que 

pudesse se defender.  (HENDERSON 2018, p.278).  

Por outro lado, os restricionistas – que, como já dito, tem uma posição restritiva 

quanto à interpretação do texto – interpretação restritiva) argumentam que a Legítima 

Defesa é permitida se, e somente se, um ataque armado ocorra e que ameaça de ataque 

iminente não estiver coberta pelo artigo 51. Para eles está claro que o artigo tem força 

regulatória, ou seja, o texto é interpretado de forma literal (taxativa – contida na sua 

literalidade). Assim, por óbvio, mesmo não sendo a favor de que o Estado atacado espere 

até que o agressor conquiste seus objetivos, os que têm uma visão restritiva  apontam que 

a vítima potencial de um Estado agressor só deverá repelir o ataque quando este já estiver 

ocorrendo e tomar várias medidas antes do lançamento do ataque, no que, incluem aí, o 

recurso ao Conselho de Segurança da ONU. A Carta das Nações Unidas não deve ser 

vista, no entanto, como um pacto de suicídio, mas como uma ferramenta minimizadora 

de tensões com intuito de evitar a escalada de tensões que possam sair do controle. 

(HENDERSON, 2018, p.279). 

Essa discussão acontece porque o Caso Caroline é trazido como um direito 

consuetudinário no escopo do direito internacional, permanecendo mesmo após a redação 

do artigo 51, dando suporte a ações antecipadas preemptivas ou mesmo preventivas. No 

                                                             
<https://ergovaniabrito.jusbrasil.com.br/artigos/346229695/tipos-de-interpretacao> Acesso em 28 de 
julho de 2020. 

https://ergovaniabrito.jusbrasil.com.br/artigos/346229695/tipos-de-interpretacao
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entanto, muitos argumentam que esse caso não pode ser usado como precedente 

justificador já que o Caroline já havia se envolvido em ações militares anteriores contra 

o território canadense. 

Depois de 2001, com as pressupostas possibilidades aumentadas de ataques 

terroristas e fabricação clandestina de Armas de Destruição em Massa (ADM) as políticas 

americanas se voltaram para a discussão de como abordar o tema da reação que deveria 

ser empregada contra essas ameaças. Nos momentos de planejamento dessas ações de 

reação contra estado adversários (ou atores não-estatais violentos57), estiveram presentes 

e continua fazendo parte do planejamento, a discussão de como a política de reação será 

apresentada, se como preemptiva ou se como preventiva. Essa discussão passa pelos 

estrategistas militares, pelos líderes políticos e pelos intelectuais engajados nesse debate. 

Essa elite, no entanto, entende que o debate se espalhará, em algum momento para a 

opinião pública com consequências políticas, ou mesmo militares, que afetarão até 

mesmo as operações no campo de batalha (NINCIC, 2016. p.58). 

 

3.2.1 Legítima Defesa Preemptiva58  

 

 Entendemos aqui como uma ação preemptiva aquela que se caracteriza por um ato 

antecipado de Legítima Defesa como reação à uma ameaça de ataque armado claramente 

iminente, ou seja, que tenha grande probabilidade de ocorrer em um futuro imediato, a 

menos que sejam tomadas medidas para evitá-lo. Essas medidas são justamente o que se 

entende por Legítima Defesa Preemptiva, que entendemos ser um dos tipos de defesa 

antecipada, conforme visto acima. 

                                                             
57 O termo atores não-estatais (ANE), ou VNSAs (violent non-state actors) se refere aos grupos tidos como 
inimigos dos estados-nação, principalmente os estados-nação Ocidentais. Dentre esses grupos podemos 
citar organizações terroristas como ISIS Al-Qaeda ou Boko-Haran ou organizações criminosas ligadas à 
cartéis de drogas e milícias como as FARC Colombianas. 
 
58 O termo em inglês preemptive (preemptivo) é apresentado por alguns autores também como 
preventative (“preventativo” – tradução nossa). Ver MARTIN, 2012 p.243. O termo preventative em alguns 
casos é usado como um termo “guarda-chuva” para todas as formas de Legítima Defesa. 
HENDERSON,2018 p   
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Assim guerras preemptivas são aquelas iniciadas por ações de Legítima Defesa 

antes que o defensor tenha ainda sofrido um ataque, mas que, no entanto, não haja dúvida 

razoável quanto à presença irrefutável da ameaça. (NINCIC, 2016. p.59) 

Em outras palavras, a Legítima Defesa Preemptiva é um ato de autodefesa que é 

muitas vezes associada e confundida com a Legítima Defesa antecipada preventiva, pois 

ambas envolvem atos anteriores a um ataque real de um inimigo, mas o uso preemptivo 

da força é um paradigma único, pois difere tanto temporalmente, quanto na certeza, da 

ação preventiva. Conforme discutido anteriormente, a Legítima Defesa antecipada foi 

reconhecida no direito internacional, como certa, desde que o direito à Legítima Defesa 

foi articulado pela primeira vez. Grotius, no século XVII, articulou a necessidade de 

Legítima Defesa antecipada, mas também alertou sobre o perigo da ação preventiva. De 

acordo com a visão de Grotius sobre Legítima Defesa antecipada, 

Mas eles próprios estão muito enganados e enganam os outros, que 
sustentam que qualquer grau de medo deve, ser um motivo para matar 

outro, para impedir sua suposta intenção. É uma observação muito justa 

feita por Cícero em seu primeiro livro de Ofícios, que muitos erros 
procedem do medo; como quando a pessoa, que pretende machucar outra, 

apreende algum perigo para si mesma, a menos que use esse método. 

Clearco, em Xenofonte, diz: Eu conheci alguns homens, que em parte por 

falsas declarações e em parte por suspeita, temendo-se uns aos outros, a 
fim de impedir as supostas intenções de seus adversários, cometeram as 

mais enormes crueldades contra aqueles que não projetaram, nem lhes 

desejaram qualquer mal. (GROTIUS, 2004. p.288-289) 

 

Na ação preemptiva, no entanto, há a necessidade da certeza dentro de um limite 

mínimo de tempo para reação. Para isso é necessário que informações precisas alimentem 

as esferas de comando e tomada de decisões. Se não se tem um serviço de inteligência de 

boa qualidade, acurado e preciso, não se pode falar ou construir uma política de 

preempção. No entanto, o argumento de que ocorreram falhas na inteligência após um ato 

de ação antecipada, que porventura tenha sido classificada como preemptiva, não pode 

ser um salvo conduto para essas ações. O pedido de desculpas posterior por uma ação 

movida por uma suposta Legítima Defesa Preemptiva, mas que na verdade foi uma ação 

preventiva, não deve entrar na equação.  

Do mesmo modo a administração Bush, também entendia e argumentava 

insistentemente, que uma clara e firme declaração pública sobre a preempção era 
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genuinamente importante como uma efetiva estratégia antiterror. Ou seja, era necessário 

deixar claro que qualquer informação consistente com a provável ocorrência de uma ação 

contra o Estado americano, seria prontamente respondida com ataque, justificado como 

preemptivo. E essa estratégia era usada na tentativa de deter comportamentos 

indesejáveis (grifo nosso) dos inimigos do Estado norte americano ou mesmo tinha sido 

construída com a intenção de que poderiam, com isso, compelir os inimigos a 

comportamentos menos hostis, levando essa estratégia muito além de uma política de 

dissuasão. Desde o atentado de 2001 em Nova York os líderes americanos estavam quase 

que completamente convictos de que as políticas de dissuasão não surtiam mais efeito 

sobre terroristas que ameaçavam a integridade do Estado americano.  O Secretário de 

Estado Powell  disse, em um de seus escritos - Strategy of Partnerships -  sobre o 

documento NSS 2002 (National Security Strategy 2002) – que uma razão importante para 

incluir a noção de preempção no NSS era para convencer os adversários dos E.U.A de 

que eles estavam em grandes apuros. (PAYNE, 2006. pg.135) 

 O NSS 2002 dispõe:  

Por séculos o direito internacional reconhece que as nações não precisam 

sofrer um ataque antes que possam legalmente tomar medidas para se 

defender contra a força que apresenta um perigo iminente de ataque. 
Estudiosos do direito e juristas internacionais frequentemente 

condicionaram a legitimidade da preempção à existência de uma ameaça 

iminente - na maioria das vezes uma mobilização visível de exércitos, 

navios e forças aéreas preparadas para atacar. Devemos adaptar o 
conceito de ameaça à iminência às capacidades e objetivos dos 

adversários de toda. Estados desonestos e terroristas não procuram nos 

atacar usando meios convencionais. Eles sabem que esses ataques 
falhariam. Em vez disso, confiam em atos de terror e, potencialmente, 

usam armas de destruição em massa - armas que podem ser facilmente 

ocultadas, entregues secretamente e usadas sem aviso prévio.  Os Estados 

Unidos mantêm há muito a opção de ações preemptivas para combater 
uma ameaça suficiente à nossa segurança nacional. Quanto maior a 

ameaça, maior o risco de inação - e mais convincente é o caso de tomar 

ações antecipatórias para nos defender, mesmo que a incerteza 
permaneça quanto à hora e ao local do ataque do inimigo. Para confirmar 

ou impedir tais atos hostis de nossos adversários, os Estados Unidos, se 

necessário, agirão preemptivamente. (NSS 2002 – KRITISIOTIS, 2013, 

pg.192) (grifos nossos) 

 

 No entanto, os EUA seguiram para o Iraque baseados em falsas análises (se tinham 

conhecimento de serem imprecisas e falsas, ou não, fica a discussão). A decisão de invadir 

aquele país em 2003, foi baseada em falhas no serviço de inteligência americano de prover 
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a administração Bush de informações precisas. Com essas informações, de certa forma, 

ficou mais fácil para o governo americano distorcer os argumentos que eram apresentados 

ao púbico, que era incapaz de avaliar de forma concreta essas justificativas para a guerra 

(KELLER e MITCHEL, 2006. pg.262). 

 E invadir o Iraque tinha seu discurso justificador na iminência de utilização de 

AMD (Armas de Destruição em Massa) por parte do Iraque. Mas o critério de iminência 

foi problemático durante a administração Bush. O governo americano sustentou sua ação 

como preemptiva. Seus críticos a viam como preventiva. 

3.2.2 Legítima Defesa Preventiva (guerra preventiva) 

 

 Guerras preventivas são como um subconjunto de guerras definidas como 

defensivas59. A ação preventiva normalmente é guiada por cálculo racionais. O inimigo 

não está “às portas”. A possibilidade de ataque é calculada com base em um futuro 

hipotético. A ameaça, muitas vezes, é difícil de definir. As probabilidades, associadas ao 

cálculo de reação à ameaça, são frequentemente interpretadas através de um prisma 

político e subjetivo. Nesse contexto, o objetivo é eliminar as condições que criam um 

perigo ainda parcialmente não formado, não consolidado e ainda não iminente. A 

Legítima Defesa Preventiva, nesse aspecto seria como atacar as fundações de ameaças 

futuras mais do que ir contra o perigo de um ataque iminente. Uma ação militar preventiva 

é sustentada e justificada no âmbito das relações internacionais, por exemplo, se um 

adversário estiver adquirindo e montando reservas de urânio enriquecido, estiver 

desenvolvendo tecnologia para “entregar” esse urânio em forma de explosivos e estiver 

demonstrando abertamente comportamento hostil contra um determinado Estado. No 

entanto, tanto no âmbito interno quanto no campo internacional, diferentes interpretações 

sobre o perigo aparente são possíveis. Assim, o fato torna-se uma discussão política que 

passa a ser encaminhada pelo Estado que se sente ameaçado com a construção de um 

discurso justificador sobre a ideia de uma Legítima Defesa Preemptiva, bem mais 

conveniente como justificativa. (NINCIC, 2016, p.60) 

 A guerra do Iraque (2003-2011) também chamada de Segunda Guerra do Golfo, 

e que aconteceu no contexto da Guerra ao Terror, é um  exemplo que serve como modelo 

                                                             
59 Guerra defensiva se caracteriza por uma ação defensiva de proteção armada contra uma ameaça 
externa e nem sempre o uso da força defensiva vai ser caracterizada como guerra. 
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de apresentação para o que se entende como sendo uma ação de ataque antecipado 

baseado em uma Legítima Defesa Preventiva, mas com justificativas preemptivas, 

característica da Doutrina Bush. Essa doutrina sofria de uma confusão conceitual 

considerável, por confundir a noção de prevenção com a de preempção. (Entendemos e 

discutimos aqui, no escopo desse trabalho, que essa confusão é proposital e pouco tem a 

ver com uma confusão por ignorância conceitual ou inocência política.) (NINCIC, 2016, 

p.60) 

Nesse sentido, esse conflito mostrou que a estrutura do sistema internacional, 

baseada Nações Unidas, havia falhado. Mesmo sem ser uma unanimidade dentre as 

potências mundiais, o Conselho de Segurança da ONU, em 2002, aprovou a resolução 

144160 que postulava que “a ameaça do não cumprimento das resoluções do Conselho 

pelo Iraque e a proliferação de armas de destruição e dizia que em massa e mísseis de 

longo alcance expõe a paz e segurança internacionais”. A resolução criticava a ausência 

de da possibilidade de se fazer inspeções nas plantas nucleares e de produção de armas 

desde 1998 o Iraque continuava falhando em se afastar do terrorismo internacional e de 

para com a repressão de sua população civil. A Resolução também lembrava ao Iraque 

que aquela era a última oportunidade de concordar com as obrigações de inspeção e de 

desarmamento. (YOO, 2014, pg140-141).  

De acordo com as definições estabelecidas pelo Secretário Geral da ONU à época, 

Kofi Annan,  

preempção refere-se à guerras que são realizadas para interromper um 

ataque que é certo ou praticamente (certo), mas ainda não ocorreu. O 
atacante escolhe o momento, não o defensor. Prevenção refere-se à 

guerras que são lançadas para evitar ameaças (que estão) ainda mais no 

futuro e, portanto, menos certas. O defensor seleciona o momento. Às 
vezes, vimos guerras preventivas por causa de uma mudança negativa 

no equilíbrio de poder (YOO, 2004, pg141) (grifo nosso). 

 

 Desse modo, a administração Bush seguiu em direção à invasão do Iraque tendo 

como certo que não poderia deixar um potencial atacante, uma potencial ameaça, 

“escolher as suas armas” e atacar primeiro. O primeiro ataque seria, e foi, dos EUA. Era 

a administração Bush conduzindo a guerra de forma preventiva, indo além da preempção. 

                                                             
60  O texto da resolução 1441 pode ser encontrada na internet no endereço <http://daccsess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/682/26/PDF/N0268226.pdf. Acesso em 23/05/2020. 
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Kenneth Waltz em seu livro O Homem, o Estado e a Guerra, escreveu, corroborando essa 

posição, que “embora um estado deseje permanecer em paz, pode ser necessário 

considerar o uso preventivo da força; pois se ele não atingir quando o momento for 

favorável, pode ser atingido mais tarde, quando a vantagem tiver mudado para o outro 

lado”. (WALZER, 2004, p.10-11) 

        Os críticos dessa política, contudo, entendiam que uma guerra preventiva como 

aquela servia apenas para desestabilizar o sistema internacional além de ser ilegal, de 

acordo com a teoria da Legítima Defesa antecipada que, somente no seu aspecto 

preemptivo, é aceita pela comunidade internacional. Alguns desses críticos e cientistas 

políticos também argumentavam que ataques preventivos seriam ferramentas inefetivas, 

custosas e desnecessárias, usadas em nome da não proliferação de armas de destruição 

em massa ou em nome do contraterrorismo. (YOO, 2014, pg142). 

 Diferentemente da Primeira, que se caracterizou por ter sido uma guerra reativa 

contra a invasão do Kwait pelo Iraque, a Segunda Guerra do Iraque mostrou-se 

claramente uma guerra preventiva. 

 Frente a inequívoca ação americana de atacar primeiro pleiteando no campo 

jurídico o entendimento de que estariam se defendo de um ataque futuro, mas iminente, 

o Conselho de Segurança da ONU foi impotente para enfrentar esses desafios. A 

conclusão a que se chegou foi a de que quando uma grande potência não está de acordo, 

o Conselho é impotente e, portanto, desnecessário. Apesar de a autorização pelo Conselho 

de Segurança para uma “guerra preventiva seja desejável por razões políticas, dezenas ou 

mesmo centenas de conflitos foram travados desde 1945 sem a permissão do Conselho 

de Segurança e em aparente violação à Carta da ONU”. (YOO, 2014, pg142). 

 As críticas continuam no sentido de que a justificação para uma guerra preventiva 

como ato de Legítima Defesa serve muito facilmente para ocultar e dissimular vários 

outros motivos (conquista e controle) além da própria defesa. 

 No entanto, em determinadas circunstâncias a guerra preventiva serve, de forma 

efetiva, para proteger, seja a população do próprio Estado que se defende por uma ação 

antecipada, como também para proteger populações em Estados estrangeiros, como no 

caso das intervenções humanitárias. Nesse caso, embora os críticos da ação antecipada 

tendam a ser simpáticos a intervenção humanitária a lógica que perpassa as duas ações é 
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a mesma: a defesa antecipada frente a uma ameaça, seja no tempo seja no espaço. De 

acordo com Yoo (2014. pg.143) as nações são mais inclinadas a fazer guerras preventivas 

para proteger seus próprios cidadãos do que se engajar em uma intervenção humanitária 

já que dependem mais dos links que tem com seus próprios cidadãos como expressão da 

soberania do Estado. 

 Agora, do ponto de vista histórico, a guerra preventiva tem sido vista como uma 

constante. Vários historiadores corroboram essa visão. John Lewis Gaddis, por exemplo, 

argumentou que o que é amplamente chamado de “preempção’ (e que podemos entender 

como prevenção), tem sido uma constante na política externa norte-americana. Segundo 

ele, essa prática levou a uma longa série de intervenções ao longo do século dezenove e 

do século vinte como, as intervenções nas possessões do Império espanhol nas Américas 

e nas repúblicas sul-americanas que o sucederam, incluindo México, Cuba e Venezuela. 

(YOO, 2014, pg142). 

 Mais críticas se sucedem. Uma delas aponta para o fato de que democracias não 

deveriam lutar guerras preventivas porque tal ação vai contra os princípios democráticos 

cujo base é o consenso e a negociação, ao invés do conflito armado. No entanto, para 

muitos essa crítica não se sustenta quando se traz para a discussão o exemplo de Israel, 

que iniciou uma guerra preventiva contra o Egito em 1956 (Guerra de Suez) ou o caso  da 

Guerra do Golfo (1990-1991) onde os EUA lutou por razões preventivas e essa ação  foi 

grandemente aceita pelo público, leigo ou acadêmico,  americano. O cientista político 

Jack Levy, citado por Yoo (2014, pg.145) sustenta que “não há evidência normativa de 

que um ataque preventivo seja imoral ou contrário a identidade democrática americana.” 

 Percebe-se que a questão da guerra preventiva tem muito de sua justificativa 

baseada na questão do equilíbrio de poder e em contrapartida na necessidade de 

manutenção desse poder. Para Walzer (2003, pg.128) esse é o argumento clássico em prol 

da prevenção. Ele usa Francis Bacon para explicar:  

(...) eles (os governantes de Estado) se mantenham devidamente alerta 
para que nenhum de seus vizinhos cresça tanto (pela expansão do 

território, pelo açambarcamento do comércio, por investidas ou 

similares) a ponto de se tornar mais capaz de perturbá-los do que antes. 

E se os vizinhos realmente crescerem deverão ser combatidos, mais 
cedo de preferência a mais tarde, e sem que se espere pelo primeiro 

golpe. Nem se deve acatar a opinião de alguns escolásticos de que não 

se pode empreender uma Guerra Justa sem que haja um precedente de 
afronta ou provocação. Pois não há dúvida de que um medo justificado 
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de um perigo iminente, mesmo que nenhum golpe seja dado, é uma 

causa legítima para a guerra 

 

 Walzer entende que aumentos e reduções de poder são característicos da política 

internacional e que é uma utopia se pensar em equilíbrio perfeito ou mesmo perfeita 

segurança. (WALZER, 2003, pg.130) 

No entanto, a tentativa de manutenção do status quo pelas nações é uma constante. 

Desse modo compreende-se que a guerra preventiva pode ser vista como uma ferramenta 

de controle e manutenção desse status. Entende-se, portanto, porque que a justificativa da 

guerra preventiva sofre críticas e é afastada como justificativa aceita no tabuleiro das 

relações internacionais.  É o que explica Taw (2016, p.54) quando diz que  

por norma as nações se comportam de forma a que o uso da força seja 

cada vez mais restrito à defesa e a dissuasão. O uso preventivo da força 
como ação ofensiva prejudica essa tendência. E relaxar a norma contra a 

ação preventiva é problemático, precisamente por causa da incerteza 

inerente envolvida. A tendência humana de exagerar as ameaças, 
combinada com a propensão das pessoas a aceitar riscos a fim de se 

proteger contra perdas, pode levar a algumas decisões muito ruins 

 

Mas manter o status quo utilizando a guerra preventiva pressupõe riscos. Assim, 

embora as ações militares preventivas às vezes se justifiquem, isso cria uma série de 

graves riscos, principalmente dois, que se mostram preocupantes com relação à ação 

preventiva, mesmo que não sejam exclusivos dela. O primeiro é aquele interesse próprio 

mascarado de preocupação com o bem comum . Esse interesse próprio de um Estado com 

a sua segurança, pode levar a decisões que são injustificáveis. A segunda é que a ação 

preventiva minará as normas institucionais benéficas existentes que restringem o uso da 

força. A preocupação se dá porque a previsão de que uma ação violenta contrária pode 

ocorrer traz uma probabilidade maior de erros do que a observação desinteressada do que 

já está realmente ocorrendo.  

Esses riscos, portanto, indicam a necessidade de garantias institucionais para 

tornar mais responsável a tomada de decisão quanto ao uso preventivo da força. Quanto 

mais eficazes forem esses garantias, mais a probabilidade de abuso será reduzida e mais 

justificado deverá ser a tomada de medidas preventivas para, por exemplo, lidar com 

grandes violações dos Direitos Humanos básicos. Ao reduzir os riscos de abuso, as 
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salvaguardas institucionais podem tornar mais viável a ação preventiva em uma gama 

maior de questões, promovendo os Direitos Humanos básicos. (BUCHANAN e 

KEOHANE, 2004. p.9-10) 

Para Buchanan e Keohane (2004. p.10), há como transformar a ação preventiva 

em uma política útil controlando, por via institucional, as ações injustificadas. Portanto, 

dizem eles que 

 as salvaguardas institucionais eliminam o fato de que não existe um 

limite único e não arbitrário de probabilidade de dano necessário para 

justificar a prevenção. Não podemos reduzir a zero os riscos de ações 
preventivas injustificadas, mas podemos reduzi-los o suficiente para que 

a ação preventiva possa se tornar uma ferramenta de política mais útil.  

  

3.2.3. Uso Preventivo X uso Preemptivo de força 

 

 A distinção entre o uso de força militar preventiva e preemptiva é reconhecida 

como um princípio fundamental do direito internacional. No entanto, mesmo em 

documentos estratégicos como o NSS 2002 - (National Security Strategy 2002)  que foi 

escrito em função do atentado ocorrido contra o World Trade Center, em Nova York em 

2001, e que deu as diretrizes da política de defesa americana à partir de então – nota-se 

que perverteu-se o sentido das duas palavras usando-se, as duas, de forma intercambiável, 

o que, conceitualmente é um erro. (KELLER e MITCHEL, 2006. pg.10). Contudo esse 

“erro” parece fazer parte da própria construção da fundamentação do discurso justificador 

de atos de ação militar antecipada. Essa utilização usada de forma deliberadamente61 

ambígua cria um “fog” semântico que facilita uma estratégia retórica de misturar e 

combinar expressões que ajudem a defender o uso de força militar preventiva, fazendo 

link com os aspectos mais legítimos e legalmente sustentáveis das ações militares de 

cunho preemptivo. Alguns acadêmicos enxergam essa prática como efetiva, já que se 

tenta trazer com isso, um distanciamento da ideia de guerra preventiva. Foi assim com o 

                                                             
61 Partimos do pressuposto que a utilização desses termos sem um rigor técnico, criando uma “confusão” 
semântica, é feita de forma deliberada. Aproximamos aqui a utilização do termo “fascista” para aplicar 
no adversário um rótulo sem, no entanto, corresponder conceitualmente à uma realidade existente na 
figura do outro.  
Aqui, no caso, a utilização de um conceito no lugar de outro indica a tentativa de confundir e, portanto, 
poder justificar-se mais facilmente perante a comunidade internacional. Não acreditamos que numa ação 
de países importantes 



101 
 

governo Bush que preferia falar em “guerra preemptiva” mesmo que as características do 

movimento armado americano em direção ao Iraque, por exemplo, eram de uma guerra 

de cunho preventivo, como já explicitado nesse trabalho. Essa “mistura conceitual” 

indiscriminada, no entanto, para alguns autores, teve um efeito contrário, fazendo com 

que potenciais aliados tivessem a percepção de que a América tivesse perdido a habilidade 

de reconhecer as sutilezas e nuances do jogo diplomático, resultando na perda da 

confiança internacional numa aliança global contra o terrorismo. (KELLER e MITCHEL, 

2006. pg.11). 

 Deen Chatterjee, em seu livro The Ethics of Preventive war, cita essa tendência 

em justificar a guerra preventiva “borrando” a distinção entre preempção e prevenção 

com a utilização de sentenças como (o inimigo está) “reunindo ameaças” e, a partir daí, 

estivesse justificada uma ação preventiva. Cita ainda a doutrina da Guerra Justa que, de 

acordo com ele, consagra a Legítima Defesa com o uso de força militar pelos Estados e 

que quando a ameaça não é realmente iminente tende a aumentar os dilemas morais dessas 

situações. (CHATERJEE, 2013. p. 1) 

Chaterjee continua esclarecendo que os impedimentos legais e morais que existem 

contra o uso preventivo da força, é muito maior do que aquelas que existem para as ações  

de preempção, já que é muito maior a chance de erros na avaliação da gravidade e 

probabilidade de perigo, amentando com isso a  da probabilidade de incidência de guerras 

preventivas resultantes de medo infundado ou falso pretexto. No entanto, a indefinição 

da distinção entre preempção e prevenção em questões de paz e segurança, devido ao 

provável cenário de certos regimes instáveis e atores não estatais hostis que adquirem 

armas de destruição em massa (ADM), contribui para uma maior tolerância do sistema 

internacional em relação à guerra preventiva. Os estudiosos também apontam que uma 

interpretação permissiva de medidas preventivas pode ser encontrada na tradição 

posterior da Guerra Justa, em Grotius e em Hobbes, como parte de uma Legítima Defesa 

pessoal, e no capítulo 7 da Carta da ONU referente ao conselho de segurança em questões 

de paz e segurança internacionais. (CHATERJEE, 2013, p.2) 

 Voltando aos Estados Unidos, alguns autores veem essa nação - a partir do estudo 

de suas ações - como se autodeclarando autorizada a usar medidas de Legítima Defesa 

com o uso de força militares de forma preventiva trazendo a justificativa da necessidade 

de segurança global. Os críticos citam justamente a Guerra contra o Terror como um 



102 
 

exemplo do que pode dar errado quando se tem uma política permissiva de guerra 

preventiva. (CHATERJEE, 2013, p.3) 

 É interessante notar que a Doutrina Bush, que sustentava em seu discurso que o 

uso de força utilizado na Guerra contra o Terror era empregue de forma preemptiva e 

não, preventiva, não foi desacreditada pela opinião pública americana. A crítica 

doméstica que ocorria em solo americano era contra o envolvimento no Iraque e não 

contra a ideia de uma Legítima Defesa antecipada, juridicamente frágil perante o direito 

internacional. Não existia uma pressão política que repudiasse a Doutrina Bush 

especificamente nesse aspecto. A Doutrina Bush, continuou ao longo dos anos reforçando 

sua característica de ser uma doutrina de preempção fazendo parte integral da Estratégia 

de Segurança Nacional. (NSS 2002). (KELLER e MITCHEL, 2006, p.240-241).  O 

entendimento de vários autores que discutem o tema, é que a justificativa de ação 

preemptiva não caberia no caso e que a ação americana no caso da Guerra ao Terror, se 

enquadraria numa ação preventiva, portanto muito mais sujeita a críticas. 

 O esforço que é feito pelo governo americano de reforçar o aspecto preemptivo de 

sua ação se deu porque esse padrão reduz o limiar para um conflito, equiparando a 

justificativa da autodefesa às inseguranças de qualquer nação que deseje guerra. A 

Legítima Defesa Preemptiva tem previsão legal clara. A guerra preventiva, por outro lado, 

não tem nenhuma, quando a ameaça não é certa nem iminente. (GOODNIGHT, 2006. 

p.101). Portanto 

 Prevenção é sangue frio. Se pretende com isso lidar com um 

problema antes que se torne uma crise, enquanto a preempção é uma 
estratégia mais desesperada empregada no calor da crise. Prevenção é 

o produto do cálculo, o momento estratégico de lançar um primeiro 

ataque contra uma força mais fraca antes que essa força tenha 
oportunidade de se tornar mais forte. (FREEDMAN apud 

GOODNIGHT, 2006, p.101) 

 

 O NSS 2002, já citado acima, é considerado um documento complexo. Nele os 

autores criaram matizes, nuances e subterfúgios para abordar o problema da 

prevenção/preempção e dizer que o entendimento usual dos termos deve ser outro: 

[Durante] séculos, o direito internacional reconheceu que as nações não 

precisam sofrer um ataque antes de poderem se defender legalmente 

contra forças que apresentam um perigo iminente de ataque. Os 

estudiosos do direito e juristas internacionais muitas vezes 
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condicionaram a legitimidade da preempção à existência de uma ameaça 

iminente – frequentemente como uma mobilização visível de exércitos, 
marinhas e forças aéreas (estrangeiras) preparando-se para o ataque. 

Devemos adaptar o conceito de ataque iminente às capacidades e 

objetivos do adversário de hoje62((NSS,2002,15). (Tradução nossa) 

 

Os estudiosos do tema e que apoiam as ações americanas no campo político, 

afirmam que os EUA sempre mantiveram a opção de ação preemptiva e de advertir contra 

o uso indevido da doutrina como pretexto para agressão. Por que então, o NSS 2002 foi 

visto com tanta hostilidade tanto pelos críticos de esquerda quanto pelos realistas do 

governo Bush?  

Brown (2013 p.29), em seu artigo, After Caroline, escreve que a resposta está não 

nos detalhes do argumento, mas na atmosfera do documento, a “música-ambiente” de 

fundo, que acompanha a discussão das questões. No documento está explícito o 

compromisso com a “liberdade” e a “promoção da democracia”. No entanto, tais 

expressões aparecem mais comumente na linguagem do Human Rights Watch ou da 

Anistia Internacional do que a que se encontra em documento oficial. 

No NSS 2002, encontramos 

Em todos os lugares, as pessoas desejam falar livremente; escolher 

quem os governará; adorar como quiserem; educar seus filhos - homens 
e mulheres; ter propriedade; e aproveitar os benefícios de seu trabalho. 

Esses valores de liberdade são corretos e verdadeiros para todas as 

pessoas em todas as sociedades - e o dever de proteger esses valores 

contra seus inimigos é o chamado comum dos povos amantes da 
liberdade em todo o mundo e através dos tempos.63(Preambulo do NSS 

2002) (tradução nossa) 

 

                                                             
62 [For] centuries international law recognized that nations need not suffer an attack before they can 
lawfully defend themselves against forces that present an imminent danger of attack. Legal scholars and 
international jurist often conditioned the legitimacy of preemption on the existence of an imminent threat 
- most of a visible mobilization of armies, navies and air forces preparing to attack. We must adapt the 
concept of imminent attack to the capabilities and objectives of today´s adversary. 
63 Texto original: People everywhere want to be able to speak freely; choose who will govern them; 
worship as they please; educate their children - male and female; own property; and enjoy the benefits 
of their labor. These values of freedom are right and true for every person in every society - and the duty 
of protecting these values against their enemies is the common calling of freedom loving peoples across 
the globe and across the ages. 
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Para os críticos, essa linguagem presente no NSS 2002 é típica de um 

internacionalismo Wilsoniano64 que é visto com desdém tanto pelos realistas quanto pela 

esquerda moderna, embora por razões bastante diferentes. A esquerda, composta por 

grande parte dos acadêmicos das principais universidades americanas65 considera esse 

tipo de linguagem uma cortina de fumaça, por trás da qual a elite dominante persegue 

seus interesses, enquanto os realistas estão mais preocupados com as distorções que 

podem ocorrer com os interesses nacionais dos Estados Unidos. (BROWN, 2013. p.30) 

O segundo parágrafo do preambulo do NSS 2002, diz que  

Hoje, os Estados Unidos desfrutam de uma posição de força militar 
incomparável e grande economia e influência política. De acordo com 

nossa herança e princípios, não usamos nossa força para pressionar por 

vantagens unilaterais. Procuramos, em vez disso, criar um equilíbrio de 

poder que favoreça a liberdade humana: condições em que todas as 
nações e todas as sociedades podem escolher por si as recompensas e 

os desafios da liberdade política e econômica. Em um mundo seguro, 

as pessoas serão capazes de melhorar suas próprias vidas. 
Defenderemos a paz lutando contra terroristas e tiranos. Vamos 

preservar a paz construindo boas relações entre as grandes potências. 

Vamos estender a paz encorajando sociedades livres e abertas em todos 

os continentes. (Preambulo do NSS 2002) (tradução nossa) 

 

Sobre esse parágrafo, Brown aponta que há uma proposta incoerente em relação 

à linguagem da diplomacia convencional. O trecho traz o “equilíbrio de poder que 

favoreça a liberdade humana” é dissonante com a linguagem diplomática, mas carrega 

força retórica. Brown continua em sua análise tendo a impressão de que os Estados 

Unidos usarão seu poder para promover a liberdade e a democracia e o pensamento de 

que a ação preemptiva pode fazer parte dessa estratégia é difícil de descartar. (BROWN, 

2013. p.30). Portanto, para Brown, no NSS 2002 está posta a preempção como uma 

agenda que guiará a política de segurança nacional americana. Assim Bush atacou o 

Iraque em 2003 justificando publicamente como sendo uma ação preemptiva em face da 

muito provável presença de ADM (Armas de Destruição em Massa). No entanto, quando 

                                                             
64 O wilsonianismo, como veio a ser chamado, derivou do internacionalismo liberal que conquistou 
grandes segmentos da elite intelectual anglo-americana antes e durante a 1ª Guerra Mundial. Ele 
interpretou a guerra como essencialmente um atavismo associado à monarquia autoritária, aristocracia, 
imperialismo e nacionalismo econômico. 
 
65 Em nossa pesquisa, os livros, artigos e trabalhos acadêmicos (aquelas muitas dezenas que tivemos 
contato) são, em sua grande parte, críticos às ações americanas no exterior e como os EUA aplicam sua 
política externa nos conflitos nos quais está envolvido. 
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essas armas não foram encontradas vários comentaristas políticos e estudiosos 

contestaram a integridade moral do Presidente Bush e do Primeiro Ministro inglês Tony 

Blair, mas também voltaram suas questões e suas críticas para a noção de preempção 

lançada pelo governo americano e que estava posta no NSS 2002. No entanto, a doutrina 

posta no NSS 2002, não foi substituída ou alterada. Blair, comentando o caso, disse à 

época que eram necessárias “capacidades de inteligência melhores e mais integradas, para 

fornecer informações precisas e oportunas sobre ameaças, sempre que surgirem e para a 

importância da estreita coordenação com os aliados para formar uma avaliação comum 

das ameaças mais perigosas”. (BROWN, 2013, p.30). 

A ideia de que é necessário um sistema de inteligência que leve informações 

precisas e apuradas para os tomadores de decisão, é um fato. No entanto, não é possível 

avaliar até que ponto os órgãos de inteligência falharam ou, apenas, serviram de bode 

expiatório para justificar tomadas de decisões conscientes, mas que resultaram em erros 

expostos publicamente. Sem uma pesquisa desses pontos tudo fica no campo da teoria e 

da hipótese. 

 

3.2.3.1 Medidas responsivas de autodefesa não criam necessariamente um estado 

de guerra 

 

É importante fazer um parêntese dentro do tema discutido e entender que uma 

medida de Legítima Defesa, seja ela classificada como preemptiva ou preventiva não 

necessariamente cria um estado de guerra entre os Estados envolvidos.  

Se um estado se engaja em Legítima Defesa de maneira seletiva e 

proporcional meramente contra atores não estatais que estão perpetrando, 

auxiliando ou dirigindo ataques armados em andamento, tais alvos 
seletivos não são ataques ao estado em que os atores não estatais estão 

localizado. Esse uso defensivo da força não criará um estado de guerra 

ou conflito armado de qualquer duração entre o estado engajado na 

autodefesa e o estado em cujo território os alvos de autodefesa ocorrem. 
O ex-consultor jurídico do secretário de Estado, Abraham Sofaer, 

reconheceu, por exemplo, que é uma circunstância em que as unidades 

dos EUA capturam terroristas não estatais que fizeram reféns em estado 

estrangeiro.  
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 Aqui podemos discutir se a não declaração de guerra pelo estado que abriga os 

atores não estatais66 – e que teve seu território atacado por conta disso - contra  o  estado 

que está agindo em suposta Legítima Defesa,  se dá porque a capacidade do estado 

atacante engajado na autodefesa é infinitamente maior do que o Estado que abriga os 

atores não estatais. Parece ser o caso. As reações se dão no campo diplomático e dentro 

do sistema internacional, por meio dos organismos internacionais, mas pouco no campo 

militar. Um exemplo disso são os ataques dos Estados Unidos contra alvos do al Qaeda, 

no Paquistão.  

 

É importante ressaltar que no caso do uso de drones dos EUA no 

Paquistão por vários anos, sem consentimento especial do Paquistão 
contra membros de al Qaeda e do Talibã, em autodefesa e em conexão 

com o conflito armado internacional no Afeganistão expandindo o teatro 

(de operação) de fato, nem o Paquistão nem os Estados Unidos 
consideraram que estavam em guerra um contra o outro - nem parece que 

qualquer outro estado ou organização internacional considera o Paquistão 

e os Estados Unidos estão em guerra. Além disso, é um erro supor que 

existe necessariamente um estado de guerra entre um ator estatal e não 
estatal sempre que um estado que foi submetido a um ataque armado por 

um ator não estatal responde contra o ator não estatal com força militar, 

uma vez que o nível mínimo de guerra ou conflito armado sob o direito 
internacional envolve um conflito armado sem caráter internacional ou 

uma insurgência e alguns atores não-estatais, como a Al Qaeda, não 

passam no teste do status de insurgente. Além disso, os Estados Unidos 
não tem que estar em guerra com a Al Qaeda para atingir seus membros 

em Legítima Defesa. Ninguém argumenta que autodefesa sob o artigo 51 

da Carta só pode ser aplicado durante a guerra. Para essas razões, as ações 

de autodefesa do artigo 51 fornecem um paradigma que é potencialmente 
diferente de uma mera aplicação da lei ou paradigma de guerra, e 

entende-se que a força militar pode ser usada em Legítima Defesa quando 

as medidas são razoavelmente necessárias e proporcionais. O "direito 
inerente" baseado na Carta de autodefesa em caso de um ataque armado 

por um ator não estatal e a Legítima Defesa paradigma também estão 

parcialmente fora do paradigma de uso de força de estado para estado que 

exige atribuição a um estado de ataques de atores não estatais antes que 
um estado de resposta possa ter como alvo as forças militares do outro 

Estado em oposição a visar apenas os atores não estatais. (PAUST, 2010,    

p.259-261). 

 

                                                             
66 Estamos entendendo “atores não estatais” como sendo os movimentos e grupos terroristas que se 
utilizam da violência com o propósito de coação, para atingir objetivos políticos ou ideológicos. As ONGs, 
Sindicatos, empresariado organizado, também são atores não estatais, mas não estão referidos nesse 
trabalho. 
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 No entanto, alguns analistas afirmam que tanto sobre a perspectiva do Jus ad 

Bellum quanto sobre a perspectiva do Estado, a questão do ator não-estatal é normativa e 

analiticamente irrelevante, já que o Estado que usa a força contra a entidade não-estatal e 

que supostamente o atacou a partir do território do Estado (hospedeiro) estaria sim usando 

força contra esse Estado. De acordo com essa perspectiva, não é possível distinguir e 

separar contra quem foi direcionado o ataque. 

 

Portanto, tanto sob o jus ad bellum quanto sob a lei de responsabilidade 

do Estado, a questão do ator não estatal é normativa e analiticamente 
irrelevante. O Estado que usa força contra a entidade não estatal, que 

supostamente o atacou a partir do território local do estado, estaria 

simultaneamente usando força armada contra um Estado que não o 
atacou em primeiro lugar. O uso da força contra o Estado e a entidade 

não estatal que está situada em seu território seria factual e 

analiticamente indistinguível: o uso da força contra o ator não estatal 

situado no território do Estado é impossível sem antecedente ou 
simultaneamente atacar e usando a força contra o próprio estado 

territorial.67 (ORAKHELASHVILI, 2015, p.251-252) 

   

 

3.3 Aproximação entre a Legítima Defesa pessoal/individual/interpessoal e a 

Legítima Defesa dos Estados  

 A ideia de aproximação entre Legítima Defesa pessoal e Legítima Defesa dos 

Estados não é nova e perpassa a filosofia política e do direito desde, pelo menos, a Idade 

Média. Mesmo antes, em tempos anteriores, em Platão e Aristóteles, a noção de Legítima 

Defesa era comumente ligada  à ideia de Guerra Justa já que guerras justas foram, e são, 

consideradas guerras defensivas e a justiça de guerras defensivas é inferida, em muitas 

discussões teóricas, a partir do direito da Legítima Defesa pessoal. (LACKEY, apud 

RODIN, 2002).       

                                                             
67 Texto original: Therefore, both under jus ad bellum and under the law of state responsibility, the non-
state actor issue is normatively and analytically irrelevant. The state using force against the non-state 
entity, which has allegedly attacked it from the local state´s territory, would simultaneously be using 
armed force against a state that has not attacked it in the first place. The use of force against the state 
and the non-state entity that is situated on its territory would be factually and analytically 
indistinguishable: the use of force against the non-state actor situated on the territory of state is 
impossible without antecedently or simultaneously attacking and using force against the territorial state 
itself. 
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O conceito de Legítima Defesa é peça central no Direito Internacional moderno 

pois tem sido usado como justificativa legal para o uso da força contra uma agressão, 

tomada pelo agredido, como injusta. Esse é o contexto factual que caracteriza a Legítima 

Defesa nacional que pode ocorrer sem a autorização do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas. 

Por sua vez, o entendimento de que a Legítima Defesa no âmbito do direito 

internacional tem seus fundamentos nas relações entre indivíduos, foi posta no 

ordenamento jurídico das nações desde o nascimento do direito internacional 

propriamente dito, marcado pelos historiadores como estando ligado à Paz de Westfália 

(1648). Essa aproximação entre a Legítima Defesa interpessoal e a Legítima Defesa no 

campo das relações internacionais está relacionada diretamente à doutrina da Guerra 

Justa, já estudada anteriormente. (DINSTEIN, 2004, p.245). Essa interpenetração de que 

a Legítima Defesa e Guerra Justa se interconectam pode ser vista em uma fala de 

Francisco Suárez que dizia que “qualquer injúria grave contra a honra de alguém” seria 

causa para uma Guerra Justa. Nesse caso, a Legítima Defesa não é contra um ataque 

iminente, mas faz a ligação entre a Guerra Justa no campo internacional e o ataque pessoal 

(mesmo que à honra de um indivíduo, no caso provável, um monarca) de um único 

indivíduo. Se o monarca fictício atacasse o outro monarca, ou seja, a nação que proferiu 

a injúria, por ter tido sua honra violada, ele pleitearia uma causa justa para a guerra - se 

seguimos a tese de Juarez - mas a nação atacada também poderia reivindicar uma causa 

justa para a guerra por meio da Legítima Defesa. (DINSTEIN, 2004, p.91).  

No século XVII, Grotius, o pai do Direito Internacional, por exemplo, sugere que 

a Legítima Defesa nacional se aproxima da Legítima Defesa pessoal. Em seu trabalho “O 

Direito da Guerra e da Paz”, ele menciona: “O que foi dito por nós até agora, a respeito 

do direito de se defender e de seus bens, pode ser aplicado também à guerra pública, se a 

diferença nas condições for observada, levada em consideração”. (GROTIUS, 2004, 

p.304) 

Contemporaneamente, o professor Yoran Dinstein, que escreveu o livro “Guerra, 

agressão e Legítima Defesa”, disse que “a noção legal de Legítima Defesa internacional 

tem suas raízes nas relações interpessoais”. (2004, p.92) 
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Seguindo essa mesma visão, Michael Walzer (2003), que escreveu outro livro 

importante neste campo de estudos, denominado "Guerras justas e injustas", chama de 

"analogia doméstica" o argumento analógico da Legítima Defesa pessoal à Legítima 

Defesa nacional e coloca esta no centro de sua teoria de Jus ad bellum (que é um conjunto 

de critérios que devem ser consultados antes de iniciar uma guerra para determinar se a 

guerra é permitida, ou seja, se é uma Guerra Justa). Walzer também aproxima a Legítima 

Defesa (nesse caso a Legítima Defesa antecipada) dos Estados com a dos indivíduos 

quando diz que “tanto os indivíduos quanto os Estados podem legitimamente defender-

se da violência que esteja eminente, mas ainda não seja concreta. Eles podem atirar 

primeiro se souberem que estão prestes a ser atacados. Esse é um direito reconhecido 

pelas leis nacionais e também pelo paradigma legalista para a sociedade internacional” 

(WALZER, 2003, pg.124-125) 

Como já visto, a doutrina da Guerra Justa retornou à discussão no mundo 

contemporâneo, principalmente após o 11 de setembro. (ver capítulo I). No entanto não 

devemos esquecer, nesse debate, que no final do século XIX e início do século XX o 

esforço de se fazer a distinção entre guerras justas e guerras injustas foi rejeitada. As 

palavras proferidas por T. J. Lawrence68 para o qual as guerras justas e injustas 

“pertencem à moral e à teologia e descabe na discussão do Direito Internacional, tal como 

uma discussão sobre ética conjugal seria imprópria num livro de direito de família” 

esclarece bem esse ponto. (LAWRENCE, 1923, p.311 apud DINSTEIN, 2004, p.93). 

Mas é também no século XIX e início do XX que, de acordo com Dinstein, a 

liberdade de iniciar e produzir uma guerra foi adotada sem prudência tornando o 

argumento da Legítima Defesa um “exercício metajurídico”. A guerra era um recurso 

reivindicado livremente e era usado por todos contra todos “por qualquer razão existente 

no mundo – inclusive a expansão territorial, ou ainda, motivos de prestígio e grandeza – 

os Estados não precisavam de uma justificativa legal para iniciar as hostilidades” (p.245) 

Nesse contesto a Legítima Defesa não possuía nenhum papel de importância nas questões 

internacionais, nem no nível legal, nem no lógico, sendo o conceito de Legítima Defesa 

usado apenas como uma desculpa política para a utilização da força. Assim, o direito à 

Legítima Defesa só pôde expressar-se como um direito importante no âmbito do direito 

                                                             
68 Thomas Joseph Lawrence (1849-1819) foi um renomado jurista e autor, cujos estudos se voltaram para 
o direito internacional tendo escrito um clássico do tema, The principles of international law, em 1895. 
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internacional, quando aquele recurso de ir à guerra de forma livre foi suprimido. 

(DINSTEIN, 2004, p.245-246). 

 Assim, “a noção de Legítima Defesa é comumente ligada à Guerra Justa já que 

guerras justas são consideradas guerras defensivas e a justiça de guerras defensivas é 

inferida a partir do direito da defesa pessoal. (LACKEY, apud RODIN, 2002). Desse 

modo podemos pensar 1: entender o direito de Legítima Defesa de um estado como sendo 

uma aplicação pontual / especializada do direito de Legítima Defesa pessoal. Seria como 

se a Legítima Defesa nacional fosse uma forma coletiva da Legítima Defesa pessoal, e 2: 

leva de maneira séria a noção de analogia e fornece uma descrição da autodefesa nacional 

como um direito estatal análogo ao direito pessoal de autodefesa (RODIN, 2002. p.6) 

Uma das questões sobre autodefesa nacional é uma questão teórica que levanta 

questões sobre sua natureza. A abordagem que entende que a autodefesa executada pelos 

Estados e a autodefesa executada por um único indivíduo compartilham semelhanças, usa 

algumas analogias para construir sua visão. Muitos autores (como vou referir a seguir) 

entendem que tanto a autodefesa realizada pelos Estados como a realizada por um único 

indivíduo compartilham bases comuns. Eles entendem que a autodefesa nacional é uma 

aplicação especial do direito de autodefesa pessoal. Portanto, nesse sentido, a autodefesa 

nacional seria uma "forma coletiva" de Legítima Defesa pessoal. 

Para esses autores, a estrutura do Direito Internacional sugere uma forte analogia 

entre Legítima Defesa pessoal e Legítima Defesa nacional. 

Assim como os indivíduos têm o direito de defender sua existência com força 

letal, os estados têm o direito de defender seu povo e território com força militar, como 

entidades soberanas. 

(...) a estrutura do direito internacional sugere uma forte analogia entre a 

autodefesa individual e a defesa nacional: pessoas constituídas por sua 

existência como entidades orgânicas e que têm o direito de reclamar 
contra outras pessoas de não destruir sua vida ou interferir em sua 

integridade corporal. Os Estados são constituídos por sua existência 

como entidades soberanas e têm o direito de reclamar contra outros 

Estados de não destruir sua independência política ou interferir em sua 
integridade territorial. Assim como os indivíduos têm o direito de 

defender, com força letal, sua existência como entidades orgânicas, os 

Estados têm o direito de defender com força militar sua existência como 
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entidades soberanas. Esta é a essência do argumento analógico para a 

Legítima Defesa nacional69. (RODIN, 2002, p.110). (tradução nossa). 

 

A possibilidade de um Estado se defender de um ataque armado e se auto defender, 

está claramente presente no direito internacional desde 1945, como parte da Carta da 

ONU, no capítulo VII da arte. 51 - Nesse artigo está escrito: 

Nada na presente Carta comprometerá o direito inerente de autodefesa 

individual ou coletiva, se ocorrer um ataque armado contra um membro 
das Nações Unidas, até que o Conselho de Segurança tome as medidas 

necessárias para manter a paz e a segurança internacionais. As medidas 

tomadas pelos Membros no exercício deste direito de Legítima Defesa 
serão imediatamente comunicadas ao Conselho de Segurança e não 

afetarão de maneira alguma a autoridade e a responsabilidade do 

Conselho de Segurança sob a presente Carta de tomar a qualquer 

momento as medidas que julgar necessário para manter ou restaurar a 

paz e a segurança internacionais.  

 

Desse modo, a Legítima Defesa no âmbito dos Estados nacionais é permitida sem 

a autorização do Conselho de Segurança da ONU, se ocorrer uma agressão externa de tal 

maneira que o Estado precise reagir imediatamente sem, logicamente ter a possibilidade 

de pedir permissão. Essa situação, na qual a Legítima Defesa deve ocorrer imediatamente 

para que o Estado atacado tenha chances efetivas de defesa, ganha legitimidade se 

considerarmos essa situação com o cenário que ocorre com um indivíduo em uma situação 

de Legítima Defesa. 

Portanto, não é exagero dizer que o direito à Legítima Defesa nacional, no Direito 

Internacional, está estruturado da mesma maneira que o direito penal da Legítima Defesa 

pessoal. Desse ponto de vista, podemos ver que alguns elementos devem estar presentes 

para caracterizar uma situação de autodefesa nacional, como a agressão armada, o risco, 

a necessidade de proteger e a urgência. 

                                                             
69 Texto original: “(...) the structure of international law suggest a strong analogy between individual self-
defense and national-defense: persons constituted by their existence as organic entities and they have 
the claim-right against other persons not to destroy their life or interfere in their bodily integrity. States 
are constituted by their existence as sovereign entities and they have the claim-right against other states 
not to destroy their political independence or interfere in their territorial integrity. Just as individuals have 
the rights to defend, with lethal force, their existence as organic entities, so states have the right to defend 
with military force their existence as sovereign entities. This is the essence of the analogical argument for 
national-self-defense”. 
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Embora essa correlação entre Legítima Defesa nacional e Legítima Defesa pessoal 

tenha sido reconhecida em muitos estudos, algumas questões permanecem em aberto, 

especialmente se considerarmos o elemento de urgência - que é crucial para o debate 

sobre ações preventivas e preventivas no âmbito da defesa e da Guerra Justa. 
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CAPÍTULO 4 – O USO DE DRONES E  A LEGÍTIMA DEFESA 

 

Neste capítulo pretendo analisar a  utilização de drones dentro do contexto de uma 

modificação nas estratégias de combate que se projetaram sobre o direito internacional 

pós 11 de setembro de 2001, e verificar se as categorias de Guerra Justa e Legítima Defesa 

conseguem explicar e articular o entendimento desse conceitos. 

Esta seção também explora as dinâmicas de proliferação dessas armas e as 

possíveis consequências para os Direitos Humanos e para os conflitos armados no 

contexto de sua utilização como resposta antecipada e a discussão em torno da Legítima 

Defesa e da soberania. 

 

4.1 O Drone 

 

 O termo drone é como são denominados os Veículos Aéreos Não Tripulados 

(VANTs) ou, em inglês, UAVS (unmanned aerial vehicles – veículo aéreo não tripulado). 

No entanto essa é a forma mais popular e menos técnica. No entanto, é dessa forma que 

nos referimos a esse artefato durante todo o trabalho, assim também como é encontrado 

nas dezenas de trabalhos acadêmicos que tivemos a oportunidade de ler durante a 

pesquisa. O que nos pareceu - quase que um sentimento, já que não fizemos uma pesquisa 

nesse sentido - é que os acadêmicos das ciências sociais se utilizam do termo drone já que 

é por esse termo que tal dispositivo é conhecido pelo público e pela mídia. Em trabalhos 

técnicos de engenharia e aeronáutica o termo UAV é utilizado preferencialmente. É 

interessante notar também que, dependendo da agência, o nome pode mudar. Por 

exemplo, a FAA (Federal Aviation Administration -Administração Federal de Aviação) 

americana usa o termo UAS (unmanned aerial system – sistema aéreo não-tripulado) 

enquanto a USAF (Força Aérea Americana) utiliza RPA (remotely piloted aircraft – 

aeronave pilotada remotamente, como designação para essa classe de veículo aéreo. 

(KREPS, 2016, p.7). Os drones de combate armados são denominados, de forma geral, 

como UCAVs (Unmanned Combat Aerial Vehicle). No Brasil além do termo VANT 

encontramos também o uso da denominação americana RPA - (Remotely Piloted 

Aircraft) - Aeronaves Remotamente Pilotadas. 
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 Para a nossa pesquisa o interesse recaiu não somente sobre os veículos não 

tripulados, mas sobre os não tripulados e armados. Historicamente, alguns autores citam 

ataques por balões não tripulados, cheios de explosivos, ocorridos em 1849, executado 

pela Áustria contra Veneza. No entanto, apesar desses veículos serem não-tripulados, eles 

não eram remotamente tripulados, sendo levados ao sabor do vento tendo alguns, 

inclusive, retornado para as linhas austríacas. Na Primeira Guerra Mundial ocorreram 

algumas tentativas de desenvolvimento desses veículos, mas foi somente entre a Primeira 

e a Segunda Guerra Mundial que ocorreram desenvolvimentos expressivos. Estados 

Unidos e Inglaterra desenvolveram nesse período drones rádio controlados que foram 

usados como alvos para pilotos da aviação de caça e artilharia antiaérea. Na década de 

1930 a Inglaterra desenvolveu um aeroplano rádio controlado que servia de alvo aéreo e 

cujo nome era Queen Bee (Abelha Rainha) porque era bojudo na parte posterior onde se 

localizava o sistema de rádio controle. (KREPS, 2016, p.09-10). Pouco tempo depois os 

Estados Unidos também desenvolvem um modelo, o qual faziam referência ao Queen 

Bee inglês sendo, o americano, associado ao macho da abelha (Queen Bee), ou seja, o 

zangão (drone, em inglês). Existem outras referências quanto à origem do apelido desses 

artefatos que apontam para o barulho produzido por eles, que se pareceria com o zumbido 

de um zangão e, portanto, o nome “drone”. 

 Aquilo que era restrito apenas aos países tecnologicamente desenvolvidos, hoje 

está espalhado como uma realidade, sendo usados por vários países, em suas várias 

versões. Os drones armados são uma dessas versões. O número de drones cresceu bastante 

nos últimos anos, principalmente depois do primeiro uso eficiente desses veículos 

armados, a partir de 2001, no Afeganistão, de 2002 no Iêmen e 2004 no Paquistão, pelos 

Estado Unidos que passou a confiar nos drones como uma tecnologia que oferece a 

capacidade de atacar sem infligir baixas pesadas à população civil, o que lhe trouxe 

vantagens operacionais e políticas, no campo internacional e doméstico. Outros países 

olharam para a experiência dos Estados Unidos e viram as vantagens do uso de drones 

em combate, e muitos adotaram a tecnologia ou pelo menos exploraram a possibilidade 

de desenvolvê-la ou adquiri-la de outros países produtores de drones. (KREPS, 2016, 

p.59). 

 O número de países que adquiriram/desenvolveram drones entre 2005 e 2011 foi 

de 41 para 76. Entre 2010 e 2014 importaram sistemas de VANTs (FORBES, 2015?). 



115 
 

 

Fig.1 - Previsão de compras de drones armados até 2028 – principais países que se utilizam desse 
armamento. 
https://www.statista.com/chart/20005/total-forecast-purchases-of-weaponized-military-drones/ 

 

 

 

Fig.2 - Países que possuem drones, adquiridos ou desenvolvidos, para utilizações diversas 

http://drones.cnas.org/reports/what-are-drones/#1462211951542-27fe0e4d-5caa 

 

 

https://www.statista.com/chart/20005/total-forecast-purchases-of-weaponized-military-drones/
http://drones.cnas.org/reports/what-are-drones/#1462211951542-27fe0e4d-5caa


116 
 

 

 
Fig.3 - Países que possuem programas de desenvolvimento de drones armados. 

http://drones.cnas.org/reports/what-are-drones/#1462211951542-27fe0e4d-5caa 

 

 

 

4.2 O uso de drones como ação de Legítima Defesa. 

 

 Grande parte da controvérsia sobre o ataque com drones gira em torno da questão 

da iminência (Vide Caroline case – ver no livro Preventive force). O que significa 

iminente (já discutido no capítulo 3) e como esse conceito pode justificar um ataque? Para 

o Estado que pretende apresentar-se frente à comunidade internacional como estando 

ameaçado, a questão da demonstração de uma situação de iminência já é um grande passo 

para justificar um ataque antecipado (preemptivo ou preventivo) contra o provável futuro 

agressor. Sem que esse conceito esteja esclarecido e sirva para justificar um ataque 

antecipado, aquele que atacou primeiro terá dificuldades em justificar seu ato, podendo 

ser então taxado pela comunidade internacional, como tendo perpetrado um ataque 

preventivo que, como já foi explicitado no capítulo anterior, enfraquece a ação de ataque 

frente ao  direito internacional. Ao contrário, um ataque preemptivo pode ser classificado 

como uma resposta vinculada à Legítima Defesa contra uma ameaça imediata e iminente, 

e historicamente tem sido aceito como justificativa para uma defesa contra um ataque que 

ainda não ocorreu.  (FISK – RAMOS. 2016, pg.260). 
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 Tradicionalmente, a “ameaça iminente”, tem sido entendida como “imediata, 

esmagadora, e que não deixa nenhuma escolha de meios e tempo para deliberações.” 

(Abizaid e Brooks. 2014, p. 35 apud FISK e RAMOS, 2016, p. 260). Mas no caso de 

ataques contra terroristas suspeitos, com a utilização de drones, a “ameaça iminente” não 

pode ser enquadrada facilmente naquele conceito tradicional. Os Estados Unidos, 

ultrapassando o entendimento tradicionalmente aceito, aponta a ameaça terrorista como 

sendo uma “ameaça iminente perpétua”, ou seja, que há sempre uma ameaça de ataque a 

ser realizado contra o solo ou contra cidadãos americanos, mesmo que não se saiba em 

qual tempo ou em qual espaço. 

 Emery e Brunstetter (2016, p.260) afirmam que essa alegação de que existiria uma 

“ameaça iminente perpétua”  

sugere que cruzamos o limiar de último recurso, o que significa que 

opções letais seriam legítimas. No entanto, raramente os alvos de drones 

apresentam uma ameaça tão imediata; ao contrário, a maioria seria 

considerada uma ameaça terrorista em potencial que pode surgir algum 
dia , se ele ou ela, adquirir os meios e a oportunidade para fazê-lo. 

Denominamos essa ameaça de iminência defasada, (grifo nosso)  o que 

significa que sempre existe uma ameaça real no horizonte, embora não 
imediatamente. Os estadistas não têm a capacidade de identificar o 

momento exato em que essa ameaça será realizada, mas não podem 

simplesmente ignorá-la. 

 

 Esses autores, seguindo a concepção da existência de uma “eminência defasada” 

explicam que esse conceito é bem mais restritivo do que a ideia de uma iminência 

perpétua, frequentemente trazida à tona pelos Estados Unidos, e bem menos restritivo do 

que o precedente do Caso Caroline, discutido anteriormente. O que ocorre é que o uso de 

força preventiva com a utilização de drones, contra uma ameaça rotulada de iminente 

(mas que está em um futuro provável e incerto) tornou o termo “iminente” esvaziado de 

conteúdo. A noção de “iminência defasada”, proposta por esses autores  explica a ameaça 

que os terroristas podem representar, mas também reconhece que a doutrina Caroline de 

1842, que se aplica adequadamente aos conflitos entre forças militares nacionais  opostas, 

e não se encaixa na ameaça atual de redes terroristas transnacionais com poucas  

associações entre si. O interessante do conceito de “iminência defasada” é que faz 

oposição ao conceito de “iminência perpétua”. Ver a ameaça terrorista pelas lentes da 

“iminência defasada” traz uma nova ênfase ao Princípio do Último Recurso que é um dos 

princípios da Guerra Justa. 
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Essa “cultura da prevenção” contra ataques prováveis em futuros incertos, nasceu 

no mundo contemporâneo com a “Doutrina Bush70”, que tomou forma após os ataques de 

11 de setembro contra o World Trade Center e se materializou como política de Governo 

com o NSS 2002. A reação Americana ao ataque foi o que o presidente Bush chamou de 

“Guerra ao Terror” e que foi levada a cabo, por sua política de ações de guerra preventiva. 

Para Bush “se nós esperamos para que a ameaça se materialize totalmente, nós teremos 

esperado muito tempo” (KELLER e MITCHELL, 2006, pg. 65). Nesse sentido, alguns 

estudiosos do tema apontam que houve uma adaptação no conceito de iminência ou 

mesmo que não há necessidade de qualquer “iminência” para o funcionamento do novo 

direito de autodefesa preemptiva como estava posto no NSS 2002. Na verdade, o conceito 

de iminência, efetivamente, foi removido ou banido – embora ainda o fosse necessário 

para a regulamentação do direito de autodefesa antecipatória no direito internacional.  

 

(...) o conceito de iminência deve (ou deveria) ser adaptado: o que se 

pretende evidentemente com esta abordagem (a incerteza permanece 
quanto ao momento e local do ataque inimigo) é que não há necessidade 

de qualquer iminência para o funcionamento do novo direito de 

autodefesa preemptiva que está sendo proclamada na Estratégia de 
Segurança Nacional de 2002 que, para esses fins, o conceito de iminência 

deve ser efetivamente removido ou banido - embora (podemos presumir) 

ainda o fosse para a regulamentação do direito de autodefesa 

antecipatória no direito internacional. (KRITSIOTIS, 2013, p.193) 

 

Agora, retornando ao conceito de prevenção e preempção é interessante notar que 

no NSS 2006, portanto, quatro anos depois, a Administração Bush anunciou que o lugar 

da preempção (ou o que a administração Bush dizia ser preempção) na Estratégia 

Nacional de Segurança (NSS) se mantinha o mesmo. Bush dizia que “sempre 

procederemos deliberadamente, pesando as consequências de nossas ações. As razões de 

                                                             
70 Doutrina Bush: política externa norte-americana aplicada durante o período da presidência de George 
W. Bush, que se caracterizou por contemplar uma série de princípios criados em função do ataque 
terrorista sofrido contra as Torres Gêmeas, em Nova York, em 11 de setembro de 2001. De acordo com 
esses princípios, os EUA poderiam atuar, mediante força, contra os países que tivessem ligações com 
grupos terroristas, abrigando-os ou dando apoio logístico e/ou material. Foram adicionados 
posteriormente à esses princípios a ideia de guerra preventiva, ação de cunho antecipatório que prevê 
um ataque em resposta a um possível/provável ataque do inimigo em um futuro não determinado, ou 
seja um ataque que não seja imediato ou iminente.  
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nossas ações serão claras, a força medida e a causa justa”. (KRITSIOTIS, 2013, p.193-

194 nota119) 

O NSS 2010, emitido pela administração Obama, atingiu, para Kritsiotis (2013, 

p.194 nota119), por exemplo, um tom totalmente diferente. Não vemos assim. O 

pensamento da administração Obama, expressa abaixo, deixa dúvidas quanto à mudança 

de padrões na política externa referente à Legítima Defesa: 

 Os Estados Unidos devem se reservar o direito de agir unilateralmente, 

se necessário, para defender nossa nação e nossos interesses, mas 

também buscaremos aderir aos padrões que governam o uso da força. 
Isso fortalece aqueles que agem de acordo com os padrões 

internacionais, enquanto isola e enfraquece aqueles que não o fazem. 

Também delinearemos um mandato claro e objetivos específicos e 
consideraremos cuidadosamente as consequências - intencionais e não 

intencionais - de nossas ações. (NSS 2006, p.23) 

 

Tanto deixa dúvidas que a Administração Obama aumenta consideravelmente a 

utilização de drones na Somália, Paquistão e Afeganistão (Ver Fig.1). 

Podemos dizer que já é entendido pela comunidade internacional que ações 

preventivas quase nunca são as melhores opções. No entanto, numa visão de puro custo-

benefício seria possível afirmar que o uso de drones pelos Estados Unidos, contra alvos 

terroristas, segue por esse caminho. Esses ataques representam uma opção de relativo 

baixo custo com limitada chance de retaliação ou escalada do conflito em situações em 

que não se vislumbram alternativas viáveis. Mas a ideia de uma opção de baixo custo traz 

consigo a contrapartida de criação, a longo prazo, do crescimento do sentimento 

antiamericano e o crescimento de grupos extremistas. (TAW, 2016. p.54-55). 

 Fazendo uma retrospectiva sobre o desenvolvimento do uso de drones como força 

de ataque, lembramos que a política do Presidente Obama (2009-2017) rejeitou a 

Doutrina Bush de guerra preventiva (que usou, em maior quantidade, forças terrestres 

contra o Iraque e o Afeganistão) e utilizou, em seu lugar, ações de ataque preventivo de 

forma limitada no espaço (principalmente Paquistão, Iêmen e Somália), mas em uma 

escala maior. Assim, a administração Obama expandiu o programa de drones e justificou 

essa política como sendo aquela que teria o objetivo de usar força limitada de maneira 

preventiva, adaptando a noção embaçada de “iminência” da Doutrina Bush. (EMERY e 

BRUNSTETTER, 2016. pg. 257). 
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Fig.4 Ataques com drones – comparação de números de ataques no governo Bush e no governo Obama 

 

O uso de drones em ataques preventivos, atingindo de forma mais precisa 

suspeitos de terrorismo, refletiu assim a política da administração Obama, que via 

vantagens no uso dessas armas em comparação com a utilização de forças militares mais 

robustas no terreno (a guerra preventiva de Bush), reduzindo os riscos para civis locais e 

militares americanos. 

Ataques a alvos, predominantemente com o uso de drones - se tornaram a 

ferramenta operacional de contraterrorismo preferida dos Estados Unidos nos últimos 

anos. O assassinato com alvo marcado (Targeted killing) vem sendo usado tanto nos 

conflitos armados ou mesmo na ausência de conflito, como meio de autodefesa, 

geralmente como contraterrorismo operacional. Na verdade, essa dualidade está no cerne 

das justificativas dos Estados Unidos para ataques de drones do Afeganistão à Somália. 

No conflito armado, as partes em conflito têm o direito de usar a força letal como primeiro 

recurso contra as forças inimigas, membros de grupos armados organizados ou civis que 

participam diretamente das hostilidades. O direito internacional também reconhece o 

direito dos Estados de usarem a força em Legítima Defesa em certas circunstâncias 

circunscritas, conforme discutimos neste trabalho. Nos últimos anos, os Estados Unidos 
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vieram se justificando legalmente - por suas ações de ataque direcionado, fora da zona de 

combate ativo do Afeganistão - como ações de conflito armado e também como ações de 

Legítima Defesa.  Questões desafiadoras surgem quando ambas as justificativas são 

usadas ao mesmo tempo, sem uma distinção cuidadosa que delimite os limites entre 

quando se aplica uma e quando se aplica a outra. Os Estados Unidos, principalmente, 

costuma confundir os limites entre o paradigma do conflito armado e o paradigma da 

autodefesa como justificativas para o uso da força contra, por exemplo, indivíduos 

designados como alvos que devam ser eliminados. Em particular, há quatro categorias 

principais nas quais o uso de ambos os paradigmas sem diferenciação obscurece as regras 

e princípios jurídicos: questões geográficas em torno do uso da força; a obrigação de 

capturar em vez de matar; proporcionalidade; e a identificação de alvos individuais, 

nomeadamente a fusão de participação direta nas hostilidades e iminência. Em um nível 

mais amplo, existem três áreas nas quais essa indefinição de justificativas e paradigmas 

jurídicos tem consequências significativas para a aplicação do direito internacional em 

situações que envolvem o uso da força. Em particular, esta indefinição mina os esforços 

para cumprir os objetivos centrais das leis, seja a lei de conflito armado ou a lei que 

governa o recurso à força como Legítima Defesa, impedindo, complicando ou mesmo 

enfraquecendo o a aplicação das leis e da jurisprudência referente à Legítima Defesa. 

(BLANK, 2012) 

O incremento da política de ataques com drones foi claramente defendida por 

Obama em um discurso proferido em 2013 (ver CAPÍTULO 1, p.18), fazendo referência 

aos princípios da Guerra Justa: “Estamos em guerra contra uma organização que, no 

momento, mataria o maior número possível de americanos se não os parássemos primeiro. 

Portanto, essa é uma Guerra Justa - uma guerra travada proporcionalmente, como último 

recurso e como Legítima Defesa ". Obama trouxe, dessa forma, o princípio do jus ad 

bellum (direito à guerra) e um dos princípios da Guerra Justa (o último recurso) tentando 

criar em seu discurso um suporte ético para demonstrar que os Estados Unidos teriam 

uma causa justa para usar a força como Legítima Defesa contra quem os atacaram em 

2001 e continuavam atacando.   

É preciso esclarecer que os princípios da Guerra Justa inicialmente foram usados, 

após 2001, no sentido de dar uma direção ética e coibir o uso indiscriminado de drones, 

nos países alvos de sua guerra - (Bush os utilizou de maneira moderada). No entanto, o 
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que aconteceu foi que a administração americana com o passar do tempo, 

instrumentalizou aqueles princípios e, parece, os distorceu.  Com a ampliação do uso de 

força letal o que ocorreu foi que, por exemplo, alguns dos  critérios da Guerra Justa, como 

o de uso da força como último recurso, ou o princípio da necessidade, foram 

enfraquecidos, além de princípios como  o da distinção/discriminação (quem é um alvo 

legítimo) e o da proporcionalidade (a força do ataque deve ser proporcional ao objetivo 

desejado) terem sido interpretados de forma questionável, duvidosa, servindo de 

justificativas para os ataques. Assim também foi se consumando uma ampliação do 

entendimento das leis internacionais para o uso letal de força, como no caso da ampliação 

de campos de batalhas definidos geograficamente, para campos de batalha sem uma 

territorialidade específica, como a que ocorreu no Afeganistão, no Iraque ou na Líbia 

onde todo o território poderia ser atacado dependendo de onde estivesse o alvo escolhido 

(targeted killing) (EMERY e BRUNSTETTER, 2016, p. 262-263). 

Ainda continuando com a ideia de que houve uma interpretação questionável, ou 

mesmo uma distorção dos princípios da Guerra Justa, para alguns autores, como Emery 

e Brunstetter, o uso de drones em um ataque não pode, ou não deveria ser visto como 

último recurso. Se a utilização dos drones propõe limitar a possibilidade de que se chegue 

ao princípio do último recurso, e se inicie uma grande mobilização de tropas para atacar 

o oponente, não faz sentido o próprio uso de drones ser, ele mesmo, o último recurso.  

Os drones impedem o limiar de último recurso para uma maior 

mobilização militar, mas o critério de último recurso não se aplica aos 

ataques com drones, porque o targeted killing (assassinato programado) 
de (supostos) terroristas se torna a tática padrão. Assim, o uso de drones 

como um meio de aumentar a capacidade de um estado de agir de maneira 

justa e proporcional e discriminatória pode levar à propensão a fazer o 

contrário. (BRUNSTETTER e BRAUN, 2011, 346 apud EMERY e 

BRUNSTETTER, 2016, p. 264). 

 

 Assim, ao assumir que o último recurso não se aplica à abordagem da 

ameaça terrorista e que os drones atendem inerentemente aos requisitos de discriminação 

e proporcionalidade, os estados com tecnologia de drone podem mais facilmente se 

engajar em conflitos que, de outra forma, poderiam ficar mais hesitantes em participar 

(EMERY e BRUNSTETTER, 2016, p. 265).  

Como já explicado, o conceito de iminência foi alargado. No entanto, para alguns 

autores, o governo norte americano, quando se encontra frente a uma ameaça de 
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terrorismo global, traz o princípio do último recurso para as discussões, antes ainda, do 

que a justificativa da iminência. Assim, no discurso justificatório, é possível se falar em 

uso justo de força preventiva porque o limiar de utilização do último recurso foi cruzado 

antes de se propor, e se colocar no jogo, a situação da iminência.  

Agora, o que significa, dentro de todo esse contexto da política internacional, o 

princípio do último recurso no que diz respeito à um ataque preventivo com drones? O 

que poderia ser tentado antes de se recorrer à um ataque preventivo com drones? No 

paradigma da Guerra Justa o último recurso é entendido como a ação perpetrada quando 

todas as alternativas razoáveis foram tentadas e falharam. Michael Walzer em seu artigo 

Arguing about war, de 2001, insiste que os líderes políticos devem ser relutantes e 

receosos em cruzar esse limite para se utilizarem-se do princípio do último recurso. A 

pergunta que também surge é como se pode aproveitar desse receio de cruzar o limite 

para a utilização de um último recurso quando o caso se refere à um ataque preventivo 

com drones? (EMERY e BRUNSTETTER, 2016, pg. 269).  

Há todo um processo para se satisfazer o princípio do último recurso em um 

ataque com drones. O primeiro deles é aquele que identifica um alvo legítimo. No 

princípio do jus in bello se requer que o Estado tome o devido cuidado para afastar a 

possibilidade de baixas entre civis. Os princípios da discriminação, proporcionalidade e 

necessidade regulam e, supostamente, limitam o uso de força letal que será empregada. 

Civis não devem ser alvos diretos, o uso da força não deve exceder as expectativas de 

ganho militar e a força não deve ser usada, a menos que por razões militares. Nesse 

sentido o governo americano afirma, recorrentemente, estar seguindo esses princípios. 

Em contrapartida, os críticos insistem que esses ataques são execuções sumárias, sem 

possibilidades de um processo legal adequado e que os civis são postos na linha de tiro 

de forma injusta e desumana, ferindo vários Direitos Humanos. (EMERY e 

BRUNSTETTER, 2016, p. 270). 

Desse modo, surgem propostas (acadêmicas), para que o princípio do último 

recurso seja enquadrado dentro de preceitos mais rigorosos quanto à proteção dos 

Direitos Humanos em nível global e que, ao mesmo tempo, contemple as necessidades de 

segurança nacional dos Estados. Mesmo que nos pareça contraproducente, romântico e 

fora de uma realidade que se mostra extremamente pragmática quando se trata de ações  

de Legítima Defesa classificadas como de segurança nacional, colocamos aqui a proposta 
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dos pesquisadores John Emery e Daniel Brunstetter, como forma de explicitar onde está 

a discussão desse tema nos meios acadêmicos. Tais pesquisadores propõe em seu artigo 

Restricting the preventive use of force (2016. p.270), pontos a serem seguidos por Estados 

que queiram levar adiante um ataque preventivo através do uso de drones. São eles: 

1 -  a pessoa que será alvejada deverá ter seu nome conhecido;  

2 - que o nível de ameaça constante que ele ou ela representa seja explicado 

publicamente; 

3 - que ele ou ela tenha a oportunidade de se render e ser capturada antes que 

um ataque preventivo seja justificado;  

Para os autores, esses pontos se assentam racionalmente em várias bases.  

O primeiro ponto, que está associado à questão de se conhecer aquele que será 

alvo de um ataque desferido por um drone, está relacionado ao princípio da 

discriminação, presente no princípio do jus in bello e a reação direta na política americana 

de “signature strikes”71, que, numa tradução livre, seria algo como um “ataque contra um 

alvo marcado”. 

Nesse sentido, usaremos o exemplo dado pelos autores para exemplificar essa 

situação de “signature strike”. O caso em concreto que serve de exemplo, se deu em 

agosto de 2012, no Iêmen, onde um ataque matou, além de três militantes do AQAP (al-

Qaeda in the Arabian Peninsula) dois civis que eram considerados “pilares da 

comunidade” onde viviam. Um dos dois civis mortos (Salim Jaber) era um clérigo que 

pregava contra a violência promovida pela militância islâmica radical, o outro, seu primo, 

era um oficial policial do vilarejo (Kashamir). O cenário que se tem da situação é que os 

militantes da al-Qaeda foram até a vila para encontrar o clérigo e pressioná-lo a calar-se 

em sua pregação contra o radicalismo islâmico e mesmo atingi-lo fisicamente. No 

entanto, no momento do encontro, todos os cinco foram mortos por um ataque realizado 

por um drone. As conclusões a que se chegam sobre o resultado desse “strike” são a de 

que a morte do clérigo foi um dano muito maior para a segurança americana do que a 

                                                             
71 A definição em inglês realizada pelo dicionário Léxico - Oxford English and Spanish Dictionary, traz: A 
military attack by a drone or drones in which people are targeted because their activities are believed to 
fit a particular behavioral profile, though their individual identities are unknown.  
Tradução: Um ataque militar por um drone ou drones, em que as pessoas são marcadas como alvo porque 
suas atividades se encaixam em um perfil comportamental específico, embora suas identidades 
individuais sejam desconhecidas. 



125 
 

ameaça existente por parte dos militante radicais já que o clérigo pregava contra o 

terrorismo islâmico e ajudava na luta contra o al-Qaeda. ((EMERY e BRUNSTETTER, 

2016, p. 270). Para Emery e Brunstetter esse caso ilustra bem a inexistência da utilização 

dos princípios da discriminação e da necessidade quando da utilização de uma ação de 

“signature strike”. Assim, sem a certeza de se ter um alvo correto (quem é civil, quem é 

militante) para atacar e existindo uma restrição maior ao princípio do último recurso um 

ataque desse tipo nunca deveria ter ocorrido. 

Assumindo a premissa de que o uso de força preventiva está atrelado a 

identificação positiva de um alvo legítimo pergunta-se qual condição precisa ser satisfeita 

para determinar tal alvo legítimo? Para os autores, para que o ataque seja uma alternativa 

viável, a justificação para tal ataque preventivo deve acontecer antes e não depois da ação.  

No entanto, vários outros autores como Walzer e Tesón, sugerem que a justificativa após 

o fato é o melhor para aliviar as tensões existentes entre a segurança nacional e a 

transparência. 

 Seguindo ainda com o processo que seria necessário para satisfazer o princípio do 

último recurso temos a proporcionalidade. Para alguns autores tal princípio foi mal 

interpretado a ponto de torná-lo sem sentido. Os ataques com drones podem ser 

entendidos como proporcionais aos seus objetivos se comparados, por exemplos, ao 

ataque a Dresden72, na Segunda Guerra Mundial, que é classicamente visto como um 

ataque de proporções desiguais. Assim, esse tipo de comparação para apontar os ataques 

com drones como sendo proporcionais e que, portanto, seguiriam princípios justos, pode 

ser falacioso. Braun e Brunstetter explicam esse ponto dizendo que 

Afirmar que os drones são proporcionais porque são mais precisos e 

discriminadores do que outras armas / táticas é sofrer com o que 

chamamos de relativismo da proporcionalidade - o uso de comparações 

entre drones e outras eras, armas ou táticas históricas como base para 
estabelecer a proporcionalidade. Argumentamos que essas comparações 

são enganosas. (2013, 305. apud EMERY e BRUNSTETTER, 2016, p. 

265) 

 

                                                             
72 O ataque a DRESDEN realizado por 1300 bombardeiros pesados da RAF (Real Air Force - Força Aérea 
Real) e da USAAF (United States Army Air Force – Força aérea do Exército dos Estados Unidos), durante a 
Segunda Guerra Mundial.  Ocorreu entre os dias 13 e 15 de fevereiro de 1945, tendo sido lançadas 3900 
toneladas de bombas, a maioria de tipo incendiário, causando uma tempestade de fogo e destruindo 39 
quilômetros quadrados da cidade. Fonte: IRVING, D. A destruição de Dresden. São Paulo: Nova Fronteira, 
1963. 
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 Assim, a crença (como vemos, errônea para alguns autores) na proporcionalidade 

inerente no uso de drones em ataques denominados cirúrgicos, distorceu o seu significado 

levando à expansão do seu uso principalmente no Paquistão, no período de 2010-2011.  

 

 

Fig.5 – Ataques de drones norte-americanos no Paquistão 
 https://foreignpolicy.com/2018/03/26/the-drones-are-back/ 

 

 

Nesse sentido, entendemos que a distorção e má interpretação desses significados 

nada tem de casual. A confusão de conceitos ou a modificação, sutil ou não, de seus 

conteúdos conceituais servem à propósitos bem definidos nas políticas externas dos 

Estados. (esse ponto foi discutido no item sobre os conceitos de ataque Preventivo e 

Preemptivo). Perante a comunidade internacional as justificativas para atos que poderiam 

ser vistos como contrários às leis e acordos internacionais, tornam-se mais facilmente 

“digeríveis” pelos interlocutores que fazem parte do jogo no tabuleiro das relações 

internacionais.   

https://foreignpolicy.com/2018/03/26/the-drones-are-back/
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Walzer em um artigo de 2013, escreve que o problema de ações serem 

proporcionais ou não, passa a ser um problema ligado ao próprio desenvolvimento 

tecnológico que, possibilitando escolher somente um alvo, acaba tornando sem restrições 

e bastante relaxado, o critério para escolha desse alvo e para o ataque em si. (WALZER, 

2013). Ou seja, abriria-se a porta para um uso desproporcional no sentido de usos 

indiscriminados desses mecanismos de ataque. Além disso o que se discute é que esse 

uso indiscriminado também estabeleceria precedentes para que outros países possam usar 

os drones com o mesmo método e de da mesma forma. 

Muitos países já utilizam drones como armas. E não há, até o momento, nenhuma 

legislação que limite a proporcionalidade do seu uso.  

Como tal, embora os drones não sejam armas ilegais per se, na medida 

em que não existe nenhum tratado ou direito internacional 

consuetudinário que proíba suas posses e seu uso não parece exigir 
qualquer mudança na lei que rege o uso da força, sua proliferação no 

uso é acompanhada por preocupações legais e humanitárias. Além 

disso, sua proliferação de propriedade é um verdadeiro motivo de 
preocupação, especialmente porque os drones armados também já estão 

dentro do arsenal de alguns atores não-estatais.73 (HENDERSON, 2018. 

P.336) 

 

4.2.1 A questão da Legítima Defesa e da soberania. 

 

Um outro aspecto que deve ser discutido em relação à ataques efetuados com 

drones diz respeito à violação da soberania (tema discutido no CAPÍTULO 1, 

especificamente na visão de Ferrajoli) dos países que têm seu território alvejado, com 

objetivo de atingir um indivíduo ou grupo que possa fazer parte de alguma organização 

não-estatal ligada, por exemplo, à atividades terroristas. 

 

(...) uma das consequências mais importantes da expansão do uso de 

drones é que o assassinato seletivo além das fronteiras parece ser mais 
fácil do que no passado. Isso cria o potencial para minar o papel que a 

                                                             
73 Texto original: As such, although drones are not illegal weapons per se, as there is no customary 
international law or treaty that prohibits their possessions and their use does not appear to require any 
change in the law governing the use of force, their proliferation in use it is accompanied by legal and 
humanitarian concerns. In addition, their proliferation of property is a real cause for concern, especially 
since armed drones are also already within the arsenal of some non-state actors. (HENDERSON, 2018) 
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soberania do Estado, independentemente das controvérsias que 

reconhecidamente envolvem esse conceito, desempenha na sustentação 

do sistema de segurança internacional.74 (HENDERSON, 2018, p.336) 

 

Com já foi abordado anteriormente, o conceito de soberania de um território é um 

dos princípios fundamentais do direito internacional. 

Desde a Paz de Westfália em 1648, a soberania e a noção derivada de 

integridade territorial têm servido como princípios fundamentais do 

direito internacional. Por eles, um estado goza de controle quase 
absoluto sobre o acesso ao seu território. Em afirmação, a Assembleia 

Geral da ONU citou unanimemente o uso da força por um estado no 

território de outro como um ato de agressão.17 A soberania é tão 

essencial para a estrutura do direito internacional que mesmo a 
legalidade da intervenção para impedir um O genocídio é de legalidade 

questionável.75 (SCHMITT, 2011, p.12) 

 

É certo que grupos como o al Qaeda se organizaram dentro de territórios de 

Estados nacionais, onde o governo central é fraco ou ausente, simpáticos ou não à sua 

causa, principalmente na África e Oriente Médio, com o intuito de camuflar sua estrutura 

organizacional e física. Assim, tal subterfúgio, causou para o direito um desafio em 

relação ao tema da soberania, após o 11 de setembro de 2001. Quais ferramentas um 

governo que combate à Al Qaeda possui quando membros desse grupo encontram um 

refúgio seguro nessas partes do globo, longe do controle de um governo forte. Mesmo 

que o governo de um país enfraquecido politicamente e ocupado por grupos possa ser 

simpático à guerra contra o terrorismo, muitas vezes, por razões geopolíticas pode faltar 

vontade em expulsar a Al-Qaeda. (BOROWSKI, 2012). 

Percebemos, que há uma relação direta entre Estados fracos e terrorismo. Lee e 

Ackerman (2009, p.347-362) enxergam uma base empírica para essa afirmação e definem 

Estados fracos como sendo aqueles onde existem “conflitos civis, crises políticas e 

                                                             
74 Texto original: one of the most important consequences of the expansion of the use of drones is that 
selective murder across borders seems to be easier than in the past. This creates the potential to 
undermine the role that state sovereignty, regardless of the controversies that are known to involve this 
concept, plays in sustaining the international security system. (HENDERSON,2018) 
 
75 Texto original: Since the Peace of Westphalia in 1648, sovereignty and the derivative notion of territorial 
integrity have served as foundational principles of international law. By them, a state enjoys near absolute 
control over access to its territory. In affirmation, the UN General Assembly has unanimously cited the 
use of force by a state on the territory of another as an act of aggression.17 Sovereignty is so essential to 
the structure of international law that even the lawfulness of intervention to stop an on-going genocide 
is of questionable legality. (SCHMITT, 2011) 
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violações massivas dos Direitos Humanos que são tipicamente associados com estados 

falidos (no sentido econômico, político, institucional)”. A análise dos autores incluiu uma 

lista de 162 países com populações acima de 500.000 com foco em um período entre 1970 

e 1997. Esta análise comparativa descobriu que o terrorismo estava fortemente 

concentrado em Estados falidos ou fracos. Esse governo fraco ou ausente leva a um vácuo 

de poder que atrai predadores internos e externos. Essas forças indesejáveis, como 

consequência, tiram vantagens desse vácuo de poder invadindo esses países, montando 

bases terroristas de treinamento, onde são planejados ataques. Ali também desenvolvem 

arsenais e realizam suas operações com total impunidade. Este cenário, provavelmente, 

pode levar a um enfraquecimento ainda maior da autoridade governamental existente. 

Como a existência de arsenais no território desses Estados podem ameaçar a segurança 

nacional de outras nações, esses Estados muitas vezes trazem turbulência internacional e 

são alvos dos Estados que se sentem sob ameaça, sejam eles contíguos nas fronteiras ou 

não. (BOROWSKI, 2012, p.5-6) 

 

Exemplos de grupos terroristas dentro do território Afegão (2018) 
Fonte: https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2018/ 
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O grande número de vítimas internas muitas vezes não causa comoção mundial. 

O problema está em tais grupos utilizarem esses territórios como base de apoio para 

ataques contra Estados identificados como estados adversários, principalmente da Europa 

ocidental e os EUA. 

A questão da soberania de um Estado fraco gira em torno de sua disposição ou 

não de afirmar sua soberania. Seu não posicionamento para afirmar sua soberania deixa-

a entregue aos atores predadores, e isso coloca em risco não só sua segurança de seu povo, 

mas também a segurança nacional de outras nações. Entende-se que já houve uma 

intervenção do grupo predatório de atores não-estatais contra o Estado fraco. Essa 

situação abre a possibilidade para que intervenções de Estados fortes ocorram. 

(BOROWSKI, 2012, p.9). O ataque com drones é uma dessas possibilidades. O ataque à 

alvos marcados (targeted killing) pertencentes a grupos terroristas em território 

estrangeiro onde não há um Estado de guerra declarado contra o Estado fraco, explica 

bem a situação que descrevemos. 

Mas tomar contra-medidas sempre acarretam riscos. E nesse caso temos o fator 

drone. Uma ação com drones é igual ou diferente de uma ação com outras armas? Como 

podem ser tomadas ações de uma forma que seja o menos intrusivo, já que qualquer 

intervenção estrangeira constitui atentados à soberania e integridade territorial de outro 

estado. A ideia é que o uso da força não será dirigida para o “Estado-hospedeiro” uma 

vez que isso enfraqueceria ainda mais esse Estado, mas para as entidades não-estatais que 

se utilizam de seu território. Nesse caso, o princípio da soberania cede para o princípio da 

Legítima Defesa, caso as entidades não-estatais localizadas dentro do território do estado 

enfraquecido sejam uma ameaça à segurança ou mesmo a existência do estado estrangeiro 

que se sente ameaçado. No entanto, várias perguntas surgem e 

 

(...) qualquer avaliação dos aspectos jus ad bellum dos ataques 

transfronteiriços deve ser realizada caso a caso. O estado territorial 

consentiu, explícita ou implicitamente, em uma operação específica? 

Em caso negativo, foi feita uma demanda que está em conformidade 
com essa obrigação, segundo o direito internacional, de policiar seu 

território? Houve tempo para buscar consentimento ou permitir que a 

força do estado territorial agisse? Essas forças tiveram a capacidade de 
agir com eficácia nas circunstâncias? Quão certas estavam as forças do 

estado-vítima de que o alvo era de fato um insurgente ou terrorista? O 

que esse estado esperava ganhar com o ataque? O escopo e a escala das 
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operações do estado-vítima rastreou a extensão da ameaça que deveria 

neutralizar? Mas essas são precisamente as mesmas perguntas feitas 
sobre qualquer operação transfronteiriça conduzida de acordo com a lei 

de autodefesa (ou a lei de neutralidade durante um conflito armado 

internacional). A única relevância das operações com drones é que eles 

não podem ser montadas para serem menos violentas e invasivas. 

A confusão sobre os problemas de jus in bello implicados por ataques 
de drones é igualmente equivocada. Precisamente a mesma lei se aplica 

a operações de drones, como aquelas conduzidas usando outras armas 

e sistemas de armas. A única área em que os drones são de particular 
relevância diz respeito à necessidade de se tomar precauções no ataque. 

Aqui, um drone deve ser usado quando razoavelmente disponível e seu 

uso for operacionalmente viável, mas apenas se tal uso minimizar os 

prováveis danos colaterais sem sacrificar a vantagem militar. Por outro 
lado, os drones não podem ser usados quando outros meios ou métodos 

de guerra que resultariam em menos danos colaterais com uma 

perspectiva equivalente de sucesso da missão estão disponíveis. 

Reduzindo ao básico, então, a única questão legal específica para 
operações de drones sob o jus ad bellum e o jus in bello é a escolha da 

arma. Como corretamente observado pelo Relator Especial Alston, que 

disse que um míssil disparado de um drone não é diferente de qualquer 

outra arma comumente usada, incluindo uma arma disparada por um 
soldado ou um helicóptero ou canhão que dispara mísseis. As questões 

jurídicas críticas são as mesmas para cada arma, ou seja, se seu uso 

específico está em conformidade com os Direitos Humanos. 
Clausewitz, no século XIX, observou que: "a grande incerteza de todos 

os dados na guerra é uma dificuldade peculiar, porque toda ação deve, 

até certo ponto, ser planejada em um mero crepúsculo, que além disso, 
não raro - como o efeito de um neblina ou luar - dá às coisas dimensões 

exageradas e aparência não natural”. No entanto, a lei aplicável aos 

ataques de drones, embora multifacetada e complexa, está as claras, e 

não escondida, devendo ser consultada, pelos especialistas, com mais 

cuidado.76 (SCHMITT, 2011. p.12) 

                                                             
76 Texto original: Ultimately, any appraisal of the jus ad bellum aspects of cross border strikes must 
proceed on a case-by-case basis. Did the territorial state consent, either explicitly or implicitly, to a specific 
operation? If not, was a demand made that it comply with its obligation under international law to police 
its territory? Was there time to seek consent or allow the territorial state´s forces to act? Did those forces 
have the capability to act effectively in the circumstances? How certain were the victim-state´s forces that 
the target was in fact an insurgent or terrorist? What did that state hope to gain through the attack? Did 
the scope and scale of the victim-state´s operations track the extent of the threat it was meant to 
neutralize?  
But these are precisely the same questions asked about any cross-border operation conducted pursuant 
to the law of self-defense (or the law of neutrality during an international armed conflict). The sole 
relevance of drones operations is that they may not be mounted if less forceful measures would suffice … 
and must be conducted if likely to suffice in lieu of more forceful and invasive measures.  
The brouhaha over the jus in bello issues implicated by drone strikes is equally misguided. Precisely the 
same law applies to drone operations as those conducted using other weapons and weapon systems. The 
one area where drones are of particular relevance is with regard to the requirement to take precautions 
in attack. Here a drone must be used when reasonably available and its use is operationally feasible, but 
only if such use would minimize likely collateral damage without sacrificing military advantage. 
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Nesse sentido, as críticas que se apresentam no campo legal – e acrescentamos, 

críticas também vindas da comunidade acadêmica e da mídia - são, em sua grande 

maioria, relativas ao uso de drones em Estados que não estão em estado de guerra contra 

aquele que faz o uso desse armamento. As críticas, especificamente, se direcionam contra 

as mortes de civis inocentes dentro do território do Estado que abriga atores não-estatais.  

A maioria das críticas legais se concentra em duas questões - o uso de 

drones no território de outros estados e as mortes incidentais de civis 

causadas pelos ataques de drones. O primeiro deriva do jus ad bellum, 

aquele aspecto do direito internacional que restringe o recurso à força 

pelos Estados, ao passo que o último se baseia no jus in bello (direito 

internacional humanitário), que rege como as operações de combate 

podem ser conduzidas. Infelizmente, o discurso sobre essas e outras 

questões relacionadas evidenciou sérios mal-entendidos quanto às 

restrições do direito internacional. (SCHIMIDT, 2001. p.2) 

 

 O que observamos em relação à essas questões de soberania e território é que esses 

conceitos antes de estarem sendo desconstruídos ou perdendo importância, parecem estar 

sofrendo uma reconfiguração no seu significado. 

 

4.2.1 A questão da Legítima Defesa e do território 

 

 O subterfúgio de atores não-estatais (grupos terroristas, nesse caso) se esconderem 

em território de um Estado que os aceite ou os suporte, perde sentido nessa realidade onde 

a questão da soberania do território se torna indefinida e maleável. Chamayou usa uma 

lei existente na Inglaterra feudal como exemplo de fronteiras permeáveis quando o avanço 

sobre elas se justificava: “A Common Law inglesa autorizava outrora, nas regiões rurais, 

a caçar o animais de presa nocivos, como as raposas e as doninhas até na propriedade de 

outrem, porque destruir essas criaturas era do interesse de todos”. (CHAMAYOU, 2015, 

p.64). Se desfaz a ideia de que as fronteiras podem ser aliadas no caso de uma fuga. A 

crítica que se faz aos Estados que se utilizam de drones para atingir seus alvos é essa: a 

de que querem se arrogar esse direito em escala mundial. A soberania dos Estados ligada 

a integridade territorial estaria, portanto, ameaçada. A territorialidade dos Estados mais 

                                                             
Conversely, drones may not be used when other means or methods of warfare that would result in less 
collateral damage with an equivalent prospect of mission success are available. (SCHMITT, 2012) 
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enfraquecidos vira uma questão circunstancial na medida em que necessitam consentir a 

busca do alvo em seu território se quiserem manter sua soberania de forma plena. O não 

consentimento não impede a ação dos drones e seu território terá, de toda forma, a sua 

soberania violada.  

 Nesse sentido percebe-se que a ideia de uma soberania territorial baseada em 

fronteiras delimitadas é desafiada pela tecnologia dos drones.  

A questão da soberania se reveste então de uma dimensão aero política: 

quem detém o poder sobre o ar e sobre as ondas? Alison Williams, que 

insiste na importância de pensar hoje a geografia política como um 
fenômeno em três dimensões evoca uma “crise da soberania aérea. As 

repetidas violações dos espaços aéreos dos estados subalternos pelos 

drones norte-americanos são uma de suas manifestações atuais mais 
evidentes. Uma vez que a soberania não é mais plana, superficialmente 

territorial e sim volumétrica e tridimensional, o mesmo se dá com os 

atentados à soberania. (CHAMAYOU, 2015, p.65-66). 

 

 Dentro dessa realidade, a partir dos anos 90 do século XX, surge o conceito de kill 

box ou “caixa letal” que se traduz como pequenas zonas de combate que não são limitadas 

pelas fronteiras físicas e se estendem do solo aos céus e se adaptam ao deslocamento de 

seus alvos. 

A kill box é representada graficamente por uma linha preta contínua que 
delimita uma área específica, atravessada por diagonais pretas. (...). A 

kill box tem um ciclo de vida: é aberta, ativada, congelada e fechada. 

Pode-se seguir essa evolução na tela, mais ou menos como uma 
desfragmentação de disco rígido: pequenos aglomerados que se ativam 

e mudam de cor à medida que são tratados.  

(...) todo um grupo de juristas77 norte-americanos afirma hoje que a 

noção de “zona de conflito armado” não deve mais ser interpretada em 

sentido estritamente geográfico. A essa concepção geocentrada, 
supostamente ultrapassada, eles opõe outra, alvo-centrada, ligada aos 

corpos dos inimigos-presas segundo a qual a zona de conflito armado 

“vai aonde eles vão, sem nenhuma relação mais com a geografia”. É a 
tese segundo a qual as fronteiras do campo de batalha não são 

determinadas por linhas geopolíticas, mas pela localização dos 

participantes de um conflito armado. (CHAMAYOU, 2015, p.67-69) 

                                                             
77 As opiniões desse juristas estão discutidas em Opinio Juris, 22 out. 2010. Disponível em: 
http://opiniojuris.org/2010/10/22/self-defense-and-non-international-armed-conflict-in-drone-warfare.                                                                                                                                                                
Opinio Juris, 3 maio 2011. Disponível em: <http://opiniojuris.org/2001/05/03/how should-the-obl-
operation-be-characterized. 

http://opiniojuris.org/2010/10/22/self-defense-and-non-international-armed-conflict-in-drone-warfare.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Opinio%20Juris,%203%20maio%202011.%20Disponível%20em:%20%3chttp:/opiniojuris.org/2001/05/03/how%20should-the-obl-operation-be-characterized
http://opiniojuris.org/2010/10/22/self-defense-and-non-international-armed-conflict-in-drone-warfare.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Opinio%20Juris,%203%20maio%202011.%20Disponível%20em:%20%3chttp:/opiniojuris.org/2001/05/03/how%20should-the-obl-operation-be-characterized
http://opiniojuris.org/2010/10/22/self-defense-and-non-international-armed-conflict-in-drone-warfare.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Opinio%20Juris,%203%20maio%202011.%20Disponível%20em:%20%3chttp:/opiniojuris.org/2001/05/03/how%20should-the-obl-operation-be-characterized
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 Nesse sentido os juristas dizem que a impossibilidade de atacar indivíduos ou 

organizações criminosas de forma pontual, pelo ar, em território estrangeiro, daria a esses 

indivíduos e grupos, espaços que poderiam ser usados como santuários. O problema 

questionado por outros é que, o que se processa nesses casos é o uso do poder letal de 

polícia fora das fronteiras. É uma lógica jurídica que estende o campo de batalha para 

além da zona declarada de combate, transformando-a em um lugar móvel ligado à pessoa 

do inimigo criando um problema para o direito internacional no sentido de criar um direito 

à execução extrajudicial estendido à toda superfície terrestre. (CHAMAYOU, 2015, 

P.70). 

 A ONG Human Rights Watch em 2011, problematizou o tema questionando o 

governo Obama sobre essa questão dizendo ser  “contrária ao direito internacional a noção 

segunda a qual o mundo inteiro se torna automaticamente e, por extensão, um campo de 

batalha em que se aplicam as leis da guerra”.  

 Alguns juristas contrários a essa visão defendem uma concepção mais clássica do 

conceito de zona de combate observando que as leis do conflito armado têm um 

delineamento definido e que a guerra como categoria jurídica é um objeto 

geograficamente demarcado. (CHAMAYOU, 2015, P.78). 
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5- CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho procurou realizar uma reflexão visando o entendimento sobre 

o uso de novas tecnologias no campo de batalha, exemplificado pelos drones, e esclarecer 

como o conceito de Legítima Defesa se encaixa nessa discussão, e como é utilizado na 

construção de uma retórica justificadora para ações de ataque, frente ao direito 

internacional. Essa discussão passou também pelo entendimento de como a Guerra Justa 

e os Direitos Humanos podem se articular como base teórica para a construção desse 

discurso justificador por parte daqueles Estados que promovem sua segurança apoiados 

em ataques antecipados e considerados como ações de Legítima Defesa.  

O estudo realizado, a partir de uma abordagem dedutiva, e recortado em fontes 

bibliográficas, levou em conta três momentos.  

Em um primeiro instante, como suporte para essa discussão, nos utilizamos da 

Teoria da Guerra Justa, apresentando sua origem teórica e buscando problematizar os 

discursos que hoje são utilizados pelos Estados que usam de força militar fora de seu 

território e  apresentam essa teoria como suporte discursivo, para garantir a aceitação dos 

atores dentro do Sistema Internacional. Tendo por inspiração a problemática da 

legitimação, foi exposta também de forma concomitante com a discussão dos conceitos 

de Guerra Justa a discussão que gira em torno da intervenção humanitária, ilustrada pelo 

caso da invasão do Kosovo e a celeuma frente ao posicionamento teórico / político 

contraditório de Jurgen Habermas, e tensionadas pela noção de soberania aportada por 

Luigi Ferrajoli. Tais discussões foram enfrentadas com o objetivo de definir os sentidos 

dessas categorias - Guerra Justa e intervenção humanitária -, a fim de permitir a 

construção de uma matriz teórica que pudesse colaborar na compreensão de como a 

utilização de drones e as modificações que trouxe no campo ético e do direito 

internacional puderam se articular com o instituto da Legítima Defesa. Pretendeu-se 

então, iluminar seu conceito, atualizando-o, para correlacioná-lo aos problemas inerentes 

ao direito internacional contemporâneo, já que a noção de que uma guerra pode ser justa, 

pode ser estranha em uma primeira aproximação. Acompanhando as discussões sobre 

esse tema percebemos as rupturas e as continuidades a que tem sido submetida a Teoria 

de Guerra Justa, as transformações por que passou, a obsolescência em determinado 

período histórico e a ressignificação na atualidade, renascendo como uma teoria 
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justificadora que se encaixa no quadro presente da política e do direito internacional. O 

que se depreende é que apesar do tempo, tal teoria manteve seu cerne principal e que a 

Guerra Justa voltou à agenda política internacional. Assim, a invasão do Kosovo é um 

dos exemplos de como um discurso legitimador apoiado por essa teoria pode se validar 

no mundo atual onde se sobressai a noção de Diretos Humanos. Guerra Justa e Direitos 

Humanos formam, portanto, uma simbiose indivisível.  Esse movimento, no entanto, se 

choca com o conceito de soberania. A partir daí, há toda uma justificativa, baseada na 

Guerra Justa e nos Direitos Humanos, na tentativa de promover a jurisdicidade de ataques 

com drones, de acordo com o direito internacional consolidado, usando a Legítima Defesa 

como sustentáculo. Percebeu-se que a Teoria da Guerra Justa continua sendo utilizada 

como aporte teórico para diversas situações conflitantes no plano do direito internacional. 

Porém, sobressai a questão de que ainda não há um direito positivado, na ordem 

internacional, que ofereça à priori uma moldura legal prévia que discipline as ações de 

intervenção de Estados soberanos sobre outros Estados soberanos. Neste cenário de 

ausência normativa, recorrer a construção de um discurso de legitimação frente aos atores 

do sistema internacional, se coloca como uma alternativa possível para autorizar e 

legitimar estas intervenções.  

Num segundo momento fizemos a apresentação dos Direitos Humanos e suas 

categorias de forma a esclarecer as bases jurídico-constitucionais sobre as quais se 

assentariam as discussões posteriores desenvolvidas ao longo do trabalho e que se 

articularam também com primeiro capítulo. Os Direitos Humanos, como aqui discutidos, 

foram entendidos como a grande questão que anima as sociedades contemporâneas 

ocidentais globalizadas, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, quer pelos 

desafios que impõem, quer pela importância que desempenham em um mundo que se 

conduz em meio à crises políticas, sociais e econômicas. Sendo assim, a discussão que se 

seguiu teve o objetivo de mapear, esclarecer e entender de que forma esses Direitos 

Humanos vêm sendo compreendidos na atualidade. 

Inaugurou-se no início dos anos 2000 a discussão teórica de como intervir, e 

mesmo atacar territórios estrangeiros, sem ferir a soberania destes Estados. O uso de 

drones expos essa discussão em nível mundial. Nesse contexto perguntou-se, em um 

terceiro momento do trabalho, de que maneira um ataque, com a utilização de uma nova 

tecnologia como a dos drones, poderia ser justificado. A resposta girou em torno do 
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entendimento do conceito de Legítima Defesa, bastante utilizado após o atentado 

terrorista executado em Nova York, no ano de 2001. 

O instituto da Legítima Defesa é considerado hoje como um dos elementos mais 

importantes dentro dos estudos do direito internacional. Atualmente é a única justificativa 

passível de ser aceita pela comunidade internacional como justificativa legal para o uso 

de força, pelos Estados, sem autorização expressa do Conselho de Segurança da ONU. A 

Legítima Defesa também é uma das linhas centrais da Teoria da Guerra Justa que, como 

já visto anteriormente nesse trabalho, é o modelo dominante quando se trata de avaliar 

moralmente a violência política no mundo ocidental. E quando se fala do fenômeno moral 

da Legítima Defesa logo pode transparecer a certeza de que a questão é simples. Qual 

seria a problematização que poderia haver em relação à essa questão se parece óbvio que 

um Estado, ou um indivíduo que é atacado, tem o direito de se defender e mesmo de matar 

seu atacante, se necessário for, para preservar sua vida ou a vida de terceiros? Mas a ideia 

da Legítima Defesa traz consigo, no plano teórico e prático, várias dificuldades e 

problemas complexos. E é difícil e complexo porque leva para o centro da questão, a 

tensão existente entre a mais básica de todas as proibições morais, tirar a vida humana, 

de um lado, e uma exceção explícita e muitas vezes surpreendente a essa mesma 

proibição, de outro. Como escreveu Michael Walzer, no caso do  Estado, se este for vítima 

de agressão lutará em Legítima Defesa, mas ele não defenderá exclusivamente a si mesmo 

pois a agressão (contra ele) é um crime contra a sociedade como um todo. 

Nos propusemos nessa tese trabalhar a questão do que seriam os conceitos de uma 

Legítima Defesa Preemptiva e de uma ação de Legítima Defesa classificada como 

preventiva no âmbito do direito e das relações internacionais, já que é por essa discussão 

que passa toda a questão. Dentro do conceito de Legítima Defesa que nos apoiamos, foi 

necessário deixar explicitado que a legalidade desse ato estaria associada à satisfação de 

certas condições. Deveria haver um perigo "presente" ou "iminente" de agressão armada 

e que, portanto, o uso de força letal se mostraria absolutamente "necessário" para repelir 

a ameaça. Além disso também deveria realizar-se uma resposta  "proporcional" ao ato 

agressivo.  É nesse sentido que os Estados se utilizam do conceito Legítima Defesa como 

justificativa para algumas de suas ações militares. O uso da  força letal é justificada nesses 

casos porque é considerada a única alternativa para evitar um ataque ilegal do seu suposto 

agressor. O defensor (aquele que ataca primeiro frente a uma possível ameaça) deve 
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mostrar que a ameaça era severa, existente e iminente e que o uso da força foi 

proporcional e era absolutamente necessária. Tanto no direito interno quanto no direito 

internacional, para se agir de forma antecipada invocando necessidade de defesa, precisa 

ficar demonstrado que não há outra alternativa para prevenir o ataque, que não há 

nenhuma chance de se recuar ou que não existe outro recurso possível, senão atacar 

primeiro. Desse modo, a questão da proporcionalidade, que é um ponto importante nessa 

justificativa,  requer que o uso de força defensiva não deve ser excessiva ou 

desproporcional ao provável dano que seria causado pelo ataque considerado ilegal. 

Nesse cenário, a exigência de iminência, por outro lado, está ligada à questão temporal 

da Legítima Defesa. Tradicionalmente, os fundamentos de Legítima Defesa só são aceitos 

quando a resposta letal é imediata, logo após sérias ameaças ou atos do agressor. Um 

intervalo de tempo entre a ameaça e a resposta geralmente prejudica a validade das 

alegações de Legítima Defesa. O que se vê é que continua sendo usada a questão da 

iminência inclusive com a construção de um discurso que propõe uma “iminência 

perpétua”, no caso de grupos terroristas que ameaçam a estrutura política e social do 

ocidente. Fizemos também uma rápida passagem pela discussão da relação entre Legítima 

Defesa pessoal e a Legítima Defesa efetuada pelos Estados, assunto que demanda mais 

estudo e pode ser desenvolvido futuramente. 

Por fim, a questão específica dos drones norteou a parte final do trabalho, trazendo 

uma pequena descrição do artefato em si e  
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