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RESUMO 

 

A presente pesquisa é um estudo sobre a privatização da guerra, analisando as situações em que 

as violações das normas de direito internacional em decorrência da atuação de empresas 

militares e de segurança privada, possam resultar na responsabilização do Estado contratante 

sob a égide do direito internacional. A atuação das empresas militares e de segurança privada – 

EMSP em áreas instáveis tem se tornado frequentes nas relações internacionais 

contemporâneas, seja no treinamento de soldados, em atividades de apoio ou diretamente em 

conflitos armados. Como consequência, tem resultado em graves violações aos direitos 

humanos e ao Direito Internacional Humanitário, demonstrando a necessidade de uma 

regulação eficaz para prevenir abusos e aplicar medidas para a atribuição de responsabilidade 

pelos ilícitos cometidos. O objetivo é investigar situações que resultem na responsabilidade 

internacional do Estado contratante, seja quando contrata essas empresas para exercer 

atribuições do poder público, que posteriormente resultam em violações de obrigações de 

direito internacional pelos trabalhadores das EMSP. Ou ainda, ser responsabilizado pelo não 

cumprimento do seu dever de diligência previsto em tratados internacionais e no direito 

consuetudinário, que consiste em regular, controlar e punir as EMSP por suas condutas. 

Utilizou-se na pesquisa o método indutivo, e quanto ao método de procedimento empregou-se 

o monográfico. A metodologia utilizada na pesquisa foi a partir de técnicas bibliográficas e 

documentais. O trabalho está inserido na linha de pesquisa de Direito, Cidadania e Atores 

Internacionais do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unochapecó. Entende-se que os 

Estados não podem simplesmente refutar a sua responsabilidade internacional por delegar 

funções públicas ao setor privado, por isso, as normas de direito internacional, acompanhadas 

do direito internacional consuetudinário, quando bem aplicadas, podem deliberar sobre muitos 

tópicos problemáticos no tocante às atividades desempenhadas pelas EMSP.  

 

Palavras-chave: Empresas Militares e de Segurança Privada; Conflitos armados; 

Responsabilidade Internacional dos Estados.  
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ABSTRACT 

 

This research is a study on the privatization of war, analyzing the situations in which violations 

of the norms of international law as a result of the operation of military and private security 

companies, may result in the State being held responsible under the aegis of international law. 

The role of military and private security companies (PMSC) in unstable areas has become 

frequent in contemporary international relations, whether in training soldiers, support activities 

or directly in armed conflicts. As a result, it has resulted in serious violations of human rights 

and international humanitarian law, demonstrating the need for effective regulation to prevent 

abuse and to apply measures for the assignment of responsibility for wrongdoing. The objective 

is to investigate situations that result in the international responsibility of the State, whether 

when it engages these companies to perform public authority tasks, which subsequently result 

in violations of obligations under international law by PMSC officials. Or, to be held 

responsible for failure to comply with their diligence duty under international treaties and 

customary law, which consists in regulating, controlling and punishing as PMSC for their 

conduct. The research used the inductive method of monographic procedure. The methodology 

used in the research was based on bibliographic and documentary techniques. The work is 

inserted in the research line of law, Citizenship and International Actors of the Graduate 

Program in Law of Unochapecó. It is understood the states cannot simply refute their 

international responsibility for delegating public functions to the private sector, therefore the 

rules of international law, accompanied by customary international law, when properly applied, 

can deliberate on many problematic topics regarding the activities performed by PMSC.  

 

Keywords: Military and Private Security Companies; Armed conflicts; International 

Responsibility of States.  
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INTRODUÇÃO  

 

As empresas militares e de segurança privada (EMSP1) constituem-se por 

microempresas a corporações transnacionais e celebram contratos com organizações 

internacionais, com empresas multinacionais, organizações não governamentais e entes 

estatais. Estas atuam em conflitos armados, em intervenções humanitárias ou mesmo em 

Estados com instabilidade política, seja em treinamentos de soldados nacionais, em caráter de 

auxílio ou diretamente nos confrontos armados.  

As EMSP foram vinculadas a casos de execuções sumárias, de tortura, violações ao 

princípio da autodeterminação dos povos e atentados contra liberdade de expressão e de 

opinião. O fenômeno da privatização ganhou grande notoriedade por conta da repercussão de 

casos de tortura e tratamentos cruéis que ocorreram na prisão em Abu Gharib sendo divulgados 

em abril de 2004, como também do tiroteio que ocorreu na Praça de Nisour em Bagdá em 2007, 

que restaram em dezessete pessoas mortas.  

Os mercenários não são um fenômeno da contemporaneidade, estiveram presentes em 

todos os órgãos estatais históricos, desde os egípcios, da Macedônia, de Roma até a Inglaterra 

vitoriana e verificam-se ainda presentes em conflitos armamentistas no planeta. Assim, foram 

as repercussões dos casos de violação de direitos humanos que deram notoriedade à atuação 

das empresas militares e de segurança privada no cenário mundial atual. 

A função de prestar segurança pública é de competência do Estado e de 

responsabilidade das Forças Armadas, pois este detém o monopólio do uso legítimo da força 

física dentro de um determinado território nacional, ou seja, o emprego da coerção é de 

competência exclusiva do Estado. Porém, a contratação de empresas privadas ou de outras 

forças de segurança que vão de encontro aos conflitos estatais com propósitos nacionais é uma 

realidade das relações internacionais contemporâneas. 

O que se visualiza é um enraizamento dessas empresas no comércio mundial, 

justamente por prestarem serviços de especialidades que o Estado dificilmente encontraria nas 

suas forças armadas nacionais. Isto se dá pela qualidade e capacitação dos trabalhadores que 

 
1 Muito embora alguns autores diferenciem a abrangência das empresas militares privadas (EMP) das empresas 

segurança privada (ESP), tem-se que nessa pesquisa serão considerados os conceitos e a amplitude dada aos dois 

assuntos do capítulo: empresas militares e de segurança privada – EMSP será a nomenclatura utilizada para referir-

se ao mercado privado da força, uma vez que este termo abrange a prestação de atividades de segurança privada, 

incluindo-se as atividades militares. 
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prestam serviços, cada vez mais são criadas tecnologias que superam a capacidade dos 

Exércitos Militares Nacionais.  

Entre as medidas aplicáveis em decorrência das violações resultantes das atividades 

desempenhadas pelas EMSP está a responsabilidade internacional do Estado, que será o objeto 

principal desta pesquisa. Pretende-se verificar quais são as possibilidades no direito 

internacional de responsabilizar o Estado pelos atos executados pelas EMSP em conflitos 

armados.  

Para isso, se contextualizará as empresas privadas fazendo um breve apanhado 

histórico, demonstrando que a privatização da segurança é um fenômeno tão antigo quanto a 

própria guerra. No século V a.C na Grécia Antiga, os mercenários eram contratados para 

trabalhar nos conflitos, enquanto os soldados cristãos se envolviam apenas com atividades 

políticas, estiveram presentes durante o período feudal até a primeira metade do século XVII.  

Entretanto, o mercado da guerra passou por uma grande mudança após os Tratados de 

Paz de Vestefália desde a segunda metade do século XVII, nascendo uma nova ordem 

internacional baseada nos princípios da soberania e da não-intervenção, princípios que vão de 

encontro à permissividade de forças armadas serem objetos de comercialização e contratação. 

A guerra passou a ser monopólio do Estado e foram sendo criadas forças armadas nacionais 

compostas por cidadãos do próprio país, com isso, as empresas militares foram se tornando 

clandestinas.  

Somente na década de 90, que ocorreu o ressurgimento decisivo das empresas militares 

nos conflitos internos e internacionais. O fim da Guerra Fria, a generalização da privatização 

que abarcou também a segurança e a mudança de táticas usadas nos conflitos armados foram 

alguns dos fatores.  

A privatização das atividades de soberania do Estado suscita muitos questionamentos 

importantes, como o percurso histórico da atuação das EMSP, a ocorrência de atos ilícitos na 

execução de serviços contratados, os meios de controle e regulação das atividades exercidas 

pelas EMSP, entre outros. O presente estudo voltar-se-á para o problema de pesquisa: a partir 

da análise do arcabouço normativo do Direito Internacional, seria possível determinar-se a 

existência de regras de atribuição de responsabilidade a Estados que contratam Empresas 

Militares e de Segurança Privada para os auxiliarem em situação de conflito? Considerar-se-á 

os questionamentos, na medida que forem importantes para compreender o objetivo da 

pesquisa.  
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Para a realização da pesquisa, utilizar-se-á do método indutivo com o intuito de chegar 

a uma conclusão, partindo-se do específico para o geral. Quanto ao método de procedimento 

optou-se o monográfico, examinando o tema e observando todos os fatores em todos os seus 

aspectos. Utilizou-se na pesquisa a metodologia de técnicas bibliográficas e documentais. A 

presente dissertação faz parte da linha de pesquisa de Direito, Cidadania e Atores Internacionais 

do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unochapecó. 

Seguindo a abordagem do capítulo primogênito aborda-se a tipologia das empresas 

privadas, os casos emblemáticos de utilização e os impactos decorrentes das suas atividades, 

além de discussões sobre os principais problemas da atuação dessas empresas. Com a finalidade 

de levantar soluções para a problemática criada pela atuação das EMSP, serão estudadas as 

normas de hard law e soft law presentes nos ordenamentos jurídicos nacionais e internacionais, 

como estratégias de regulação e contenção das EMSP.  

A responsabilidade dos Estados por atos contrários ao direito internacional é o tema 

do segundo capítulo, tendo por finalidade determinar quais as providências que devem ser 

tomadas quando um Estado viola uma norma primária do direito internacional a que seja parte. 

As normas primárias preveem obrigações aos sujeitos de direito internacional, enquanto as 

normas secundárias estabelecem as consequências jurídicas pela violação das obrigações.  

O objetivo do instituto da responsabilidade dos Estados é de garantir o cumprimento 

do ordenamento jurídico internacional, indicando que o Estado é responsável por todo ato 

internacionalmente ilícito que tiver cometido. Ainda que a responsabilidade só se aplique aos 

atos atribuídos ao Estado, o ordenamento jurídico da responsabilidade antevê exceções em que 

as ações de entidades privadas podem ser conferidas ao Estado.  

Nesse sentido, o terceiro capítulo inicia o estudo pelo Projeto de Artigos sobre a 

Responsabilidade dos Estados por Atos Internacionalmente Ilícitos, examinando as 

possibilidades em que as empresas podem ser consideradas órgãos do Estado, atuando com 

atribuições do poder público, ou quando suas condutas forem instruídas, controladas ou 

dirigidas pelo Estado.  

Por fim, será analisada as obrigações resultantes do dever de diligência que consiste 

em regular, controlar e punir, e quando estas obrigações podem incidir sobre os Estados que 

contratam as EMSP.  Na sequência, será discutido quando os deveres exigidos pelo Direito 

Internacional Humanitário recaem sobre as condutas das EMSP.  
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1. AS EMPRESAS MILITARES E DE SEGURANÇA PRIVADA NO CENÁRIO 

MUNDIAL 

 

A atuação das empresas militares e de segurança privada – EMSP em áreas instáveis2 

tem se tornado regra nas relações internacionais contemporâneas, seja no treinamento de 

soldados, em atividades de apoio ou diretamente em conflitos armados. As EMSP trabalham 

em diversos cenários, possuem empresas em vários países e prestam serviços por todo o mundo, 

desde a América do Norte, América Latina, à África, Europa até a Ásia. Este novo mercado 

compõe-se basicamente por empresas americanas e inglesas.   

O século V a.C ficou marcado como um século de conflitos, guerras chegaram a durar 

mais de 10 anos, resultando em inúmeros veteranos3 que perderam seus bens e viram no 

mercenarismo um meio de adquirir recursos. Por isso, o surgimento das EMSP não é um 

fenômeno da contemporaneidade, a contratação de mercenários4 para atuar pelos Estados é tão 

antiga quanto à própria guerra. Estudiosos já compararam as EMSP à mercenários 

contemporâneos em decorrência do caráter financeiro. Assim, neste primeiro capítulo serão 

abordados os principais marcos históricos, a fim de dar a noção da complexidade da atuação do 

mercado privado da força. 

Atualmente as EMSP são contratadas para atuar pelos Estados, por organizações 

internacionais, organizações não governamentais e também empresas multinacionais. Ocorre 

que destas contratações, inúmeros casos de violações aos direitos humanos cometidos por 

trabalhadores das EMSP foram relatados, de atos contra a liberdade de expressão às torturas e 

execuções sumárias. Além do que, a terceirização dos serviços militares pode gerar inúmeros 

impactos, como a redução da soberania estatal, conflitos de interesses entre setor público e 

privado e violações de Direito Internacional Humanitário.  

A presente pesquisa busca compreender a inserção das empresas militares e de 

segurança privada nos conflitos armados internacionais e nos locais onde impera a 

instabilidade. Estas empresas estão crescendo aceleradamente, além da ampliação do seu poder 

de atuação, gerando um enfraquecimento do monopólio estatal e consequências jurídicas graves 

 
2 Entende-se por locais onde há conflitos armados e instabilidade política, como também, na contratação de 

trabalhadores privados para guarda de pessoas em intervenções humanitárias (HILLEBRAND, 2014, p. 19). 
3 Ex-combatentes, soldados experientes que serviram por muitos anos como militares (BRUYÈRE-OSTELLS, 

2012, p. 209). 
4 Uma pessoa que trabalha unicamente por interesse financeiro ou que lhe provenha vantagens materiais, sem levar 

em consideração a bandeira do país ou a motivação pelo que se está lutando (BRUYÈRE-OSTELLS, 2012, p. 28-

30). 
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no que concerne à responsabilização e na incapacidade das vítimas frente as violações aos seus 

direitos de obterem qualquer tipo de reparação.  

 

1.1 A Ambientação Contemporânea das Empresas Militares e de Segurança Privada 

 

 Hodiernamente as EMSP tem atuado em conflitos armados, em intervenções 

humanitárias e em países com instabilidade política por todo o mundo, seja no treinamento de 

soldados, em caráter auxiliar ou diretamente nos conflitos armados. Embora a contratação de 

empresas militares e de segurança privada – EMSP para atuar em conflitos específicos possa 

soar estranho, ainda mais seguindo a linha que somente o Estado é soberano e detém do 

monopólio da força, somente ele pode declarar guerra com propósitos nacionais, a sua 

contratação tem se tornado “regra” nas relações internacionais da contemporaneidade 

(GUEDES, 2017, p. 2). 

No cenário mundial atual, as EMSP integram corporações internacionais e celebram 

contratos com organizações internacionais, com empresas multinacionais, organizações não 

governamentais (ONGs) que atuam em ambientes de risco, principalmente na África (SINGER, 

2008, p. 68). Além disso, estas são contratadas pelos Estados para a prestação de seus serviços, 

sendo a responsabilidade estatal o objetivo principal desta pesquisa.  

Em 1965 foi fundada a WatchGuard, a primeira empresa militar privada do século XX, 

criada similarmente às forças de elite do Reino Unido, cujos serviços foram realizados na 

América Latina, África e Oriente Médio. Grande parte das companhias estão sediadas no Estado 

de Israel, Londres, África do Sul5 e Arábia Saudita. Os serviços das empresas militares privadas 

- EMP foram utilizadas na intervenção internacional do Timor Leste, e vários empresários 

contrataram essas empresas em decorrência dos conflitos armados no Peru e na Colômbia. A 

DynCorp, empresa militar privada, atua em mais de quarenta países (GUEDES, 2017, p. 25). 

As empresas privadas são organizações com fins lucrativos, que prestam serviços 

muito amplos e estão intrinsicamente ligados à guerra, variam de recrutamento e treinamento 

de soldados, operações em combate tático, segurança em locais instáveis, apoio operacional, no 

pós-guerra, planejamento estratégico, serviços de inteligência, como também diretamente na 

linha de frente de combate armado (OLIVEIRA, 2010, p. 67). Para Tomé (2017, p. 184), “as 

 
5 Após a Guerra Fria, o tenente-coronel Eeben Barlow deixou a Força de Defesa Sul-Africana e criou a primeira 

empresa militar privada, a Executive Outcomes, após a queda do regime do apartheid Sul Africano. No quadro, se 

encontravam soldados de unidades de forças especiais. Após prestar muitos serviços ao governo africano, a 

empresa foi dissolvida em 1998 após o governo da África do Sul proibir a existência de mercenários (MCFATE, 

2014, p. 38). 
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empresas de segurança privadas são em geral consideradas pelas suas leis nacionais como 

incluídas na definição de atores transnacionais, público e privados legais, ao contrário dos 

grupos de mercenários que agem sob as ordens de outro ou mesmo de grupos ilegais”. 

Nos anos 90, Estados contrataram empresas militares para atuar internamente, em 

casos que ocorreram na Nigéria6, na Ucrânia7, Croácia e Bósnia. Guedes (2017) mencionou que 

o ano 2000 ficou marcado pela contratação de EMPs para atuar em diversos países. Neste 

interim, a empresa Blackwater foi contratada pelos Estados Unidos para atuar no Iraque, sendo 

que o número de contratados ultrapassava o de alguns soldados de exércitos nacionais.  

Diante dos vastos serviços prestados, da expansão de empresas militares pelo mundo, 

fica evidente nas relações internacionais contemporâneas, a necessidade da contratação de 

EMPs por parte do Estado e das organizações internacionais para atuar em conflitos ou outras 

instabilidades (OLIVEIRA, 2010, p. 67; GUEDES, 2017, p. 24).  

Este fenômeno de privatização da segurança internacional tem atraído muitas 

preocupações e divide opiniões. Como exemplo, tem-se o Conselho da Europa e o Conselho de 

Direitos Humanos das Nações Unidas, que visualizam a atuação das empresas militares como 

uma grande ameaça para a doutrina militar, conforme relatórios publicados em 2014. 

Independente das controvérsias, o fato é que elas movimentam um mercado bilionário 

envolvendo vários países e trabalhadores de diversas nacionalidades (GUEDES, 2017, p. 1). 

Não há distinção entre países pobres ou ricos.   

As empresas privadas de segurança são atores transnacionais públicos e legais, pois 

não agem “fora da lei” como os terroristas. A utilização das empresas privadas de 

segurança significa a introdução de um novo protagonista da política de segurança. 

[...] Os aspectos da atuação dessas empresas exigem análises e estudos, já que a 

responsabilidade principal dessas empresas não é com os eleitores, nem com as 

instituições democráticas, mas com os acionistas das empresas e com seus 

contratantes, e isto é uma razão para se preocupar (OLIVEIRA, 2010, p. 68).  

 

Há relatos que a atuação dessas empresas em alguns países foi decisiva para a 

resolução dos conflitos, na Eritréia, Serra Leoa, Angola, Somália, Kosovo, Haiti, Colômbia, 

entre outros. A contratação tem se estendido para casos de reconstrução nacional, como na 

situação do Iraque e do Afeganistão (OLIVEIRA, 2010, p. 68), porém, a sua contratação 

 
6 A Nigéria vem enfrentando uma situação crítica em decorrência da expansão de um grupo terrorista Boko Haram. 

Em 2014, membros da Associação dos Provedores Licenciados de Segurança Privada se voluntariam para ajudar 

o Governo Federal na busca por soluções aos ataques. Em 2015, sucederam relatos que o governo contratou 

empresas sul-africanas para conter o grupo terrorista (GUEDES, 2017, p. 25-26).  
7 Em decorrência do movimento separatista da Ucrânia, a Rússia (antiga União Soviética) demandou a contratação 

de empresas privadas de treinamento e de apoio no campo de batalha. Não houve nenhuma declaração formal de 

guerra, por isso, trata-se de um exemplo de guerra irregular em que os ganhos militares privados são irrelevantes 

(GUEDES, 2017, p. 26).  
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levantou polêmicas em 2003 pelo cometimento de violações aos direitos humanos, assunto que 

será tratado neste capítulo.  

Para uma melhor compreensão da atuação dessas empresas, se faz necessário um 

apanhado histórico para entender as mudanças da sociedade e quais situações estão ligadas à 

ascensão destes entes não-estatais no cenário mundial atual (HILLEBRAND, 2014, p. 14). 

Desta forma, na sequência serão abordados os principais marcos históricos, em que momento 

o Estado passou a se utilizar de mercenários e o que mudou após os Tratados de Paz de 

Vestefália. 

 

1.2 Breves Noções Introdutórias: de Mercenários a Empresas Organizadas  

 

A participação de empresas militares e de segurança privada desafiam o conceito de 

soberania e pertencimento nacional, uma vez que na definição weberiana de Estado, este detém 

o monopólio e o legítimo uso da força. A inserção dessas empresas militares privadas como um 

ente não estatal privado no âmbito da segurança não é recente, o uso de mercenários é um fato 

antigo (GUEDES, 2014). 

Para uma maior compreensão da complexidade da atuação das empresas militares no 

cenário mundial, é importante fazer uma breve introdução histórica acerca da contratação de 

mercenários8 pelo Estado. Será demonstrado que a privatização destes entes não-estatais não é 

um fenômeno da contemporaneidade.    

Os mercenários estiveram presentes em todos os impérios históricos, desde os 

egípcios, da Macedônia, de Roma até a Inglaterra vitoriana e verificam-se ainda presentes em 

conflitos armamentistas ao redor do planeta. Assim, pode se dizer são tão remotos quanto à 

guerra. 

No século V a.C na Grécia Antiga, os mercenários eram contratados para trabalhar nos 

conflitos mediante violência, enquanto os soldados cristãos se envolviam apenas com 

atividades políticas. Neste período, muitas guerras começaram a sobrevir e soldados veteranos 

com conhecimentos em conflitos viram como uma boa oportunidade o fato de se empregarem 

como guerreiros de aluguel (OLIVEIRA, 2015, p. 84).  

 
8 O termo “mercenários” passou a ser utilizado para designar os soldados que trabalhavam apenas pela 

remuneração, sem considerar a bandeira do país por quem estão lutando, ou seja, sem ideais ou fidelidade à algum 

país. As recompensas se davam através do pagamento de moedas ou por divisão dos bens que eram recolhidos 

durante as batalhas (OLIVEIRA, 2015, p. 85). 



19 
 

Durante o período feudal tiveram muitas obrigações militares, e ao invés dos reis 

contratarem os senhores feudais, optaram pelos grupos armados porque tinham dúvidas quanto 

à lealdade das tropas vassalas, considerando que os grupos militares seriam mais confiáveis 

(GUEDES, 2017, p. 9), porém, a contratação de mercenários com a finalidade de mercado e de 

alcance internacional só se iniciou durante o século XI com a guerra no Norte da Itália, inclusive 

os Estados Unidos se utilizaram de exércitos contratados em seus primeiros conflitos para o 

desenvolvimento de atividades hostis e em combates armados (OLIVEIRA, 2015, p. 81).  

No entanto, o século XVIII ficou marcado pelo declínio das forças mercenárias, a 

Revolução Francesa e a Revolução Industrial estreitaram os laços entre a sociedade e o Estado, 

o povo começou a ver guerra como sendo seu direito e os mercenários passaram a ser vistos de 

forma negativa pela sociedade, pois para eles, os mercenários estavam relacionados à ideia de 

monarquias absolutistas (KINSEY, 2015).  

A Revolução Industrial modificou a forma de se fazer guerra, tanto na questão de 

armamentos quanto no transporte. Ferrovias e navios à vapor transportavam milhares de 

soldados, além de gerar grandes quantidades de equipamentos. Somente o Estado tinha a 

capacidade de alcançar todo o recurso necessário de homens e de produção, o que resultou em 

poucas oportunidades para os exércitos privados (KINSEY, 2006).  

O mercado da guerra passou por uma grande mudança após os Tratados de Paz de 

Vestefália9 desde a segunda metade do século XVII, nascendo uma nova ordem internacional 

baseada nos princípios da soberania e da não-intervenção, princípios que vão de encontro à 

permissividade de forças armadas serem objetos de comercialização e contratação. A guerra 

passou a ser monopólio do Estado e foram sendo criadas forças armadas nacionais compostas 

por cidadãos do próprio país, com isso, as empresas militares foram se tornando clandestinas 

(ANDRADE, 2016, p. 28-30). 

Os mercenários voltaram a atuar visivelmente, no ano de 1960 na África durante o 

processo de descolonização desafiando os regimes estatais, agindo inclusive contra a ONU. Na 

década de 70 começaram a aparecer no cenário internacional empresas militares que 

procuraram ficar distantes de operações clandestinas para mudar a imagem que ganharam com 

a atuação ilegal na África (GUEDES, 2017, p. 25-26). 

No entanto, foi na década de 90 que ocorreu o ressurgimento decisivo das empresas 

militares nos conflitos internos e internacionais, este ressurgimento se deu em decorrência de 

 
9 Foi apontada como o marco da diplomacia moderna, pois foi por meio do Tratado de Paz de Vestefália que se 

deu início ao sistema moderno de Estados-nação, fazendo com que as guerras posteriores não tivessem como causa 

a religião, mas sim, girassem em torno de questões do Estado (COLOMBO, 2007).  
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uma série de fatores. Dentre eles: o fim da Guerra Fria, a generalização da privatização que 

abarcou também a segurança e a mudança de táticas usadas nos conflitos armados. 

O fator mais citado pelos autores (BRUYÈRE-OSTELLS, 2012; CRAWFORD, 2001; 

GUEDES, 2017; MCFATE, 2014; SINGER, 2008) é o final da Guerra Fria. No pós-Guerra Fria 

houve uma ampla desmobilização de forças, os Estados diminuíram de forma drástica os 

efetivos militares, e isto abriu caminho para o comércio de serviços de segurança privada. Com 

isso, o excedente de armas era grande, além da quantidade de homens bem treinados de diversas 

forças armadas do mundo, que estavam sem ocupação e dispostos a vender seus serviços 

(PAOLIELLO, 2016, p. 30-31).  

As superpotências mundiais retiraram seu apoio militar aos países pouco 

desenvolvidos, acendendo um vazio de segurança e poder, o que gerou muitos conflitos locais 

de maneira célere. Com isso, inúmeros países precisaram recorrer a privatização, contratando 

empresas militares para restaurar a estabilidade e segurança do seu país. Além disso, novas 

tecnologias começaram a aparecer o que exigiu conhecimento técnico, oportunizando o setor 

privado que passou a bem atender essas necessidades (ANDRADE, 2016, p. 33).  

Não são somente os Estados que mantém relações internacionais, existem atores não-

estatais como as empresas transnacionais e organizações não-governamentais que realizam 

trabalhos humanitários em áreas de instabilidade. Por conta dos riscos que correm nestes locais, 

necessitam dos serviços de segurança das empresas privadas para continuar com suas 

atividades, assim como, dar proteção à vida dos trabalhadores e aos seus bens. 

Este breve apanhado histórico é para que haja uma compreensão de quais seriam os 

principais fatores que contribuíram para a ascensão das empresas militares privadas. 

Atualmente, a terceirização de atividades estatais tem se tornado uma tendência global, nos 

últimos anos o Estado tem delegado muitas de suas atividades em decorrência de escassez de 

recursos, a privatização tem ocorrido na área da saúde, na educação, nos transportes públicos, 

na segurança interna e internacional, inclusive nas cadeias públicas. Seguindo essa tendência 

de delegação de serviços públicos ao setor privado, a privatização alcançou também o setor 

militar em decorrência de alocação de recursos (ANDRADE, 2016, p. 21).  

O que se visualiza é uma mudança de paradigma, de mercenários clandestinos se 

transformaram em empresas organizadas, legalmente registradas e com amplo poder e atuação. 

Diante da atual situação e necessidade, já que as empresas militares atendem aos Estados, às 

organizações e às empresas internacionais, o Estado terá que conviver com a atuação privada 
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nas áreas de segurança, no entanto, essa coexistência tem gerado impactos negativos pelo fato 

da lei não acompanhar a atuação dessas empresas no cenário mundial.  

 

1.3 As Tipologias das Empresas Militares e de Segurança Privada: uma Questão de 

Nomenclatura 

 

 A atuação das empresas prestadoras de serviços militares e de segurança privada – 

EMSP é antiga e com ampla prestação de serviços. Para fazer uma análise da legalidade e da 

responsabilidade estatal quanto à atuação dessas empresas, faz-se necessário determinar seu 

conceito, uma vez que o objetivo da pesquisa é abordar a contratação dessas empresas pelo 

Estado, para atuar em confrontos armados.  

As EMSP foram conceituadas pelo Grupo de Trabalho sobre os mercenários, em 2010, 

como sendo empresas privadas que prestam todo tipo de assistência de segurança, treinamento, 

assessoria, apoio logístico, guardas de segurança armados e atividades defensivas ou ofensivas. 

Este conceito amplo é justificado diante da variedade de serviços que são prestados por uma 

mesma empresa, por isso muitos autores acreditam que a classificação deve-se partir das 

atividades exercidas e não das empresas em si (SOUTO, 2017, p. 27-28).  

O livro Corporate Warriors de Peter W. Singer (2008), é uma referência em literatura 

sobre empresas militares, trazendo os precedentes históricos, a consolidação das empresas 

privadas no mercado mundial e uma proposta de classificação das EMSP. A privatização da 

indústria militar é organizada com base na gama de serviços e nos níveis de força que podem 

ser oferecidos, como “ponta de lança”, metáfora que Singer utilizou. Assim, o que as classifica 

em categorias é a sua proximidade com o efetivo combate (GUEDES, 2017, p. 43). 

Singer (2008, p. 91-98) dividiu as EMSP em três grupos: empresas de serviços 

militares, empresas de consultoria militar e empresas de apoio militar. Para ele, as primeiras 

“military provider firm10”, concentram suas atividades no ambiente tático, relacionadas ao 

comando de tropas no campo de batalha, seus clientes tendem a ter capacidades militares baixas 

para situações de conflito armado. As empresas de consultoria militar “military consultant 

firm11”, fornecem serviços de treinamento operacional, organizacional e de consultoria, não 

assumindo o risco de ter contato direto com o conflito armado. Já às últimas, “military support 

 
10 Empresas de Serviços Militares (tradução livre). 
11 Empresas de Consultoria Militar (tradução livre). 
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firm12”, prestam serviços de logística, suporte técnico e transporte, sem participar do 

planejamento ou do combate.  

Antes mesmo de expor a classificação, o próprio autor reconhece que a grande 

diversidade de serviços compromete os conceitos, pois é difícil enquadrá-las em um tipo 

específico. Anos após a publicação da obra de Singer, em 2014, Sean McFate13 contrapõem os 

seus conceitos, argumentando que a tipologia deve se dar por critérios funcionais e não de 

localização no campo de batalha (GUEDES, 2017, p. 43-45). 

Seguindo esta linha, McFate (2014, p. 13) destaca que as empresas privadas procuram 

se moldar ao estilo das Forças Armadas americanas, sendo que as unidades do exército 

americano se dividem em três categorias: “combat arms units14” que é matar ou treinar outros 

para matar os inimigos em terras estrangeiras, ou em caso de invasão nacional; “combat servisse 

units15” prestam apoio operacional e somente se envolvem com o inimigo em legítima defesa; 

e “combat servisse support units16” que oferece apoio logístico e administrativo, como serviços 

médicos, transporte ou finanças.   

Assim, as “private military companies17”, ou PMC, equivalem às “combat arms units”, 

em que seus serviços se dão diretamente nos conflitos armados ou por meio de treinamento de 

outros. O objetivo da força militar é deter o inimigo através da violência. Para o autor, as PMCs 

se subdividem em empresas mercenárias e empreendedores militares. A primeira é quando a 

empresa conduz a operação militar com total independência pessoal e tecnológica do 

contratante. Já os empreendedores só auxiliam, seja na organização ou no treinamento das 

Forças Armadas nacionais (MCFATE, 2014, p. 13-14).  

McFate (2014, p. 15) destaca que as empresas militares privadas  desenvolvidas para 

trabalhar somente com a segurança é controversa, pois estas não deveriam se utilizar de força 

letal, no entanto, quando estes trabalhadores “ex-soldados” estiverem escoltando/protegendo 

pessoas em zonas de conflitos, eles podem vir a se utilizar da força em casos de legítima defesa. 

Neste caso, “empresas contratadas a título de - segurança privada - fazem uso da força, o que 

já foi observado em intervenções como a Guerra do Iraque, no combate a guerrilhas na 

 
12 Empresas de Apoio Militar (tradução livre). 
13 Sean serviu às Forças Armadas americanas e possui experiência em âmbito privado, tendo trabalhado em umas 

das maiores empresas militares privadas do mundo, a DynCorp International. 
14 Unidades de Armas de Combate (tradução livre). 
15 Unidades de Serviço de Combate (tradução livre). 
16 Unidades de Apoio ao Serviço de Combate (tradução livre). 
17 Empresas Militares Privadas (tradução livre). 
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Colômbia ou na guarda de navios mercantes em travessia pela região do chifre da África” 

(GUEDES, 2017, p. 25). 

Diante da imprecisão conceitual e da expansão de empresas híbridas, que oferecem 

todos os tipos de serviços, alguns autores (GUEDES, 2017; OLIVEIRA, 2010; SINGER, 2008) 

dividem as empresas militares privadas das empresas de segurança privada. Sendo, as EMP 

especializadas em treinamento militar, capacidades operacionais, consultoria de forças 

especiais, comunicações e inteligência, suporte logístico das operações de combate, ou ainda, 

atuação direta no conflito armado. Enquanto, as ESP são especializadas no fornecimento de 

serviços de segurança e proteção, atuando em missões humanitárias, na proteção das pessoas, 

das propriedades, na prevenção de crimes e garantia da ordem pública (SOUTO, 2017, p. 28-

33).  

Categorizar as empresas militares e de segurança privada não tem sido uma tarefa fácil 

para os doutrinadores. Pode-se notar que a classificação que mais predomina é a da 

diferenciação de empresas militares e de segurança em ativas e passivas. Ativas são as empresas 

que atuam diretamente no conflito armado, enquanto as passivas realizam atividades de 

treinamento de tropas e proteção de pessoas e bens (NASSER; PAOLIELLO, 2015).  

No entanto, essa classificação não resolve o problema conceitual das empresas 

militares e de segurança privada. Schreier e Caparini (2004) expuseram que seria possível 

conceber diferentes rótulos de acordo com a atividade realizada, a intenção e o efeito dessas 

atividades, mas que colocando em prática essas categorias, eles se fundem em ambientes de 

conflito. Uma empresa contratada para fazer a segurança, pode vir a se envolver diretamente 

em conflitos armados, uma vez que as atividades se desenvolvem em ambientes hostis.  

Desta maneira, neste trabalho as empresas militares e de segurança privada (EMSP) 

será a nomenclatura adotada para se referir ao mercado privado da força, uma vez que este 

termo une todas as atividades prestadas pelo mercado de segurança privado, incluindo as 

atividades militares.  

Tanto que, o Grupo de Trabalho da ONU apresentou uma proposta de Convenção 

Internacional sobre Regulamentação, Supervisão e Monitorização das Empresas Militares e de 

Segurança Privada (2009, tradução livre), trazendo em seu artigo 2°, item “A”, o que se entende 

por EMSP:  

Uma Empresa Militar Privada e/ou de Segurança (EMSP) é uma entidade corporativa 

que fornece, numa base compensatória, serviços militares e/ou de segurança, 
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incluindo serviços de investigação, por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas” 

unificando-se em um mesmo conceito a empresa militar e de segurança18. 

 

Faz-se necessário abrir uma consideração sobre o termo Empresa Militar, por ser uma 

nomenclatura que gera divergências de terminologia, uma vez que a atividade militar é 

associada a um cunho eminentemente público, ou seja, de atividade estatal. Enquanto, empresa 

é um termo que está diretamente ligado a uma atividade privada.  

Ocorre que, na doutrina que diz respeito às empresas militares, o termo militar está 

diretamente ligado a atividades de atuação direta em combate, suporte técnico ou consultoria, 

não estando diretamente interligado a atividade estatal. Na proposta de Convenção sobre as 

EMSP do grupo de trabalho da ONU, no item B, é apresentado o que se considera por serviços 

militares:  

 [...] referem-se a serviços relacionados a ações militares incluindo planejamento 

estratégico, inteligência, investigação, terra, mar ou ar, reconhecimento, operações de 

voo de qualquer tipo, tripuladas ou não tripuladas, vigilância por satélite, qualquer 

tipo de transferência de conhecimento com aplicações militares, apoio material e 

técnico às forças armadas e outras atividades relacionadas19 (UNITED NATIONS, 

2009, tradução livre).  

 

Enquanto, os serviços de segurança estão estreitamente ligados à guarda e proteção 

armada de pessoas, propriedade e bens em locais de instabilidade. 

[...] referem-se à guarda ou proteção armada de prédios, instalações, propriedades e 

pessoas, qualquer tipo de transferência de conhecimento com aplicativos de segurança 

e policiamento, desenvolvimento e implementação de medidas de segurança 

informativa e outras atividades relacionadas20 (UNITED NATIONS, 2009, tradução 

livre).  

 

Em decorrência da grande dificuldade em classificar as empresas militares e as 

empresas de segurança privada, é que o projeto para Convenção sobre as EMSP engloba as 

duas atividades. O objetivo do grupo de trabalho da ONU é justamente regular e estabelecer 

regras a serem cumpridas por estes entes não-estatais, uma vez que estes estão exercendo 

atividades de competência do Estado (ANDRADE, 2016, p. 39).  

 
18 Art. 2 (a) “Private Military and/or Security Company (PMSC): refers to a corporate entity which provides on a 

compensatory basis military and/or security services by physical persons and/or legal entities” (UNITED 

NATIONS, International Convention on the Regulation, Supervision and Monitoring of Military and Private 

Security Companies, 2009). 
19 Art. 2 (b) “Military services: refers to specialized services related to military actions including strategic 

planning, intelligence, investigation, land, sea or air reconnaissance, flight operations of any type, manned or 

unmanned, satellite surveillance, any kind of knowledge transfer with military applications, material and technical 

support to armed forces and other related activities” (UNITED NATIONS, International Convention on the 

Regulation, Supervision and Monitoring of Military and Private Security Companies, 2009). 
20 Art. 2 (c) “Security services: refers to armed guarding or protection of buildings, installations, property and 

people, any kind of knowledge transfer with security and policing applications, development and implementation 

of informational security measures and other related activities” (UNITED NATIONS, International Convention 

on the Regulation, Supervision and Monitoring of Military and Private Security Companies, 2009). 
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A dificuldade de estabelecer um conceito e de classificar o atual mercado da força é 

visível, inexatidão esta derivada da pluralidade de empresas e de atividades desempenhadas, 

resultando em prejuízo na tarefa de determinar a legalidade dos seus atos, assim como das 

consequências destes. Por isso, além da questão conceitual, é importante pesquisar os impactos 

resultantes da contratação das EMSP e os casos emblemáticos da contratação dessas empresas. 

 

1.4 A Ocorrência de Atos Ilícitos na Execução dos Contratos  

 

Como um significativo impacto da terceirização de serviços militares pode-se citar a 

redução da soberania estatal em decorrência da delegação de atividades desempenhadas em 

áreas de conflito e instabilidade, provocando o impedimento de controle de políticas externas. 

O ente privado tem a liberdade de decidir como aplicará as decisões conforme sua interpretação, 

no entanto, o impacto que será tratado neste item é do empoderamento de grupos não-estatais 

e as suas consequências.   

Durante a execução de seus contratos, as EMSP precisam respeitar certos padrões, 

estes relativos ao meio ambiente de trabalho, a proibição da escravidão, da tortura, da 

exploração sexual, do tráfico de pessoas, como também, o respeito aos princípios de direitos 

humanitários (GUEDES, 2017). 

A representação da ONU do Brasil publicou uma matéria em seu site oficial, 

informando que especialistas relataram haver graves violações aos direitos humanos, que 

muitas delas haviam sido cometidas pelas mãos de trabalhadores das EMSP em locais com 

conflitos armados. A informação de que os trabalhadores muitas vezes não são devidamente 

treinados foi destacada, no entanto, o principal problema é que estes trabalhadores não 

respondem a uma cadeia de comando (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2017). 

Dentre os casos de violações aos direitos humanos que mais foram destacados, estão 

execuções sumárias, casos de tortura, violações ao princípio da autodeterminação dos povos e 

atentados contra liberdade de expressão e de opinião. O caso de maior repercussão a nível 

global, referente à violação de direitos humanos por parte de empresas militares privadas 

ocorreu no Iraque (NASSER; PAOLIELLO, 2015).  

Após o atentando às Torres Gêmeas ocorrido em 11 de setembro de 2001, a CIA 

realizou contratos com EMPs para a conter o terrorismo, estas contratações estão relacionadas 

como as principais responsáveis pela expansão do mercado privado no Iraque. O plano para a 

retirada de Saddam Hussein iniciou em novembro de 2001 e abarcava quatro fases: apoio 
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internacional com o envio de soldados; acomodar os campos de batalha; coordenar os combates 

armados e alcançar a derrota do regime iraquiano. Em maio de 2003, o presidente dos EUA, 

George W. Bush, declarou o fim das operações de combate com a queda do governo iraquiano 

(NASSER; PAOLIELLO, 2015).  

Numa transição de novo governo iraquiano, o presidente Bush passou a 

responsabilidade do pós-guerra ao Departamento de Defesa que criou a Autoridade Provisória 

da Coalizão (CPA) para exercer poderes de governo. Nesta fase que as empresas militares foram 

inseridas, sua função não era somente auxiliar, mas ajudar a reconstruir toda a infraestrutura do 

país. Para se ter ideia da amplitude das atuações, entre os anos de 2003 a 2007, foram gerados 

US$ 85 bilhões em contratos privados. Em 2010, 54% da força militar no Iraque e Afeganistão 

era privada, equivalente a 250 mil soldados privados (NASSER; PAOLIELLO, 2015).  

No Iraque, as EMSP foram contabilizadas como o segundo maior contingente armado, 

ficando atrás somente do exército americano. Alguns estudos evidenciaram que sem a atuação 

desses entes não-estatais, a ocupação do Iraque não teria sido possível. Estudos também 

apontaram, que em decorrência da grande quantidade de contratados houve uma perda do 

controle estatal americano, resultando em consequências aos combatentes e a população 

iraquiana (ANDRADE, 2016, p. 39-40).  

As empresas militares foram relacionadas a casos de violência por meio de tortura e 

assassinatos a prisioneiros em prisões iraquianas. A empresa Titan foi contratada para prestar 

serviços de interpretação e tradução nas prisões, enquanto a empresa CACI realizava 

interrogatórios (NASSER; PAOLIELLO, 2015). A violação à direitos humanos na prisão de 

Abu Ghraib em Bagdá em 2003, foi o primeiro caso a ganhar repercussão internacional, quando 

um prisioneiro suspeito de atentados à bomba foi morto após torturas durante um interrogatório, 

a causa da morte foi asfixia por meio de uso de saco plástico. 

A investigação concluiu que os dois responsáveis pela sessão de tortura que resultou 

na morte do prisioneiro eram um agente da CIA, Steve Stormoen, e um contratado 

privado. O caso só começou a ser julgado como crime de guerra oito anos depois, em 

2011, e apenas Stormoen foi investigado. [...] O contratado privado não foi indiciado, 

pois recebeu imunidade qualificada. Isto se refere a quando um funcionário agindo 

em nome do governo federal não pode ser judicialmente responsabilizado por violar 

os direitos de terceiros (NASSER; PAOLIELLO, 2015).  

 

Nos Estados Unidos, em 2004, 256 ex-prisioneiros de Abu Ghraib, ajuizaram uma 

ação judicial contra as empresas militares CACI e Titan Corp, dentre os crimes que foram 

reivindicados estão violências extremas, abusos de autoridade, estupros e assassinatos. 
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Inúmeros funcionários do Departamento de Defesa foram indiciados pelas acusações, mas 

nenhum trabalhador de empresa privada foi processado (NASSER; PAOLIELLO, 2015).  

Em outras situações, relatórios referentes a atuação das empresas privadas no mercado 

mundial, apontaram casos de envolvimento destas com redes de criminalidade organizada 

internacional, desde tráfico internacional de drogas a tráfico de pessoas com finalidade de 

exploração sexual. Muitas já atuaram em prol de ditadores e de grupos ligados ao terrorismo 

(ANDRADE, 2016, p. 39). 

Outro caso de grande repercussão em Bagdá, aconteceu no dia 16 de setembro de 2007, 

em que a Blackwater (empresa militar privada) abriu fogo contra uma multidão na Praça de 

Nisour enquanto escoltava um comboio de diplomatas americanos, resultando em dezessete 

civis mortos. Entre as vítimas havia crianças e mulheres, este fato ficou conhecido 

mundialmente como “Domingo Sangrento de Bagdá” (OLIVEIRA, 2010, p. 71).  

A empresa se pronunciou afirmando que os trabalhadores agiram em legítima defesa, 

enquanto o governo iraquiano e testemunhas que presenciaram o fato relataram que foram os 

trabalhadores da Blackwater que iniciaram os disparos. As autoridades iraquianas e o 

Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciaram que iriam investigar o fato, e após um 

período em suas investigações concluíram que o tiroteio foi injustificado. No entanto, em 2009 

a corte rejeitou e arquivou o processo contra trabalhadores da Blackwater, com o argumento 

que estes trabalhadores tinham um acordo de imunidade com o Departamento do Estado dos 

EUA, portanto, segundo o juiz os direitos constitucionais dos acusados foram violados 

(OLIVEIRA, 2010, p. 72).  

Outros relatos de violações aos direitos humanos vieram à tona no Haiti e nos Balcãs, 

violações cometidas pela empresa DynCorp, contratada pela ONU e pelos Estados Unidos para 

executar serviço de polícia internacional. Os trabalhadores da empresa envolveram-se com 

comércio de armas, como também, com tráfico para prostituição de mulheres e crianças. Em 

decorrência desses casos ninguém foi processado e a DynCorp demitiu alguns trabalhadores. 

A “guerra no Iraque” é um dos exemplos mais profundos (e controversos) da 

cooperação entre o Estado e a utilização das empresas de segurança privada. É uma 

relação com consequências visíveis para a forma e a maneira como os planos de 

governo e os Estados Unidos gerenciam as operações de segurança global 

(OLIVEIRA, 2010, p. 73).  

 

Vale ressaltar que quando um exército nacional atua em âmbito internacional equivale 

como a atuação do próprio Estado, tendo que respeitar as diretrizes dos tratados internacionais 

de direitos humanos que houver ratificado, assim, se ocorrerem violações o Estado será 

responsabilizado. Porém, esse não é o caso das empresas militares por que elas não têm a 
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obrigatoriedade legal de respeitar normas de direito internacional humanitário e acabam ficando 

sem punição (ANDRADE, 2016, p. 39).  

Em 2005, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos 

(ACNUDH), estabeleceu um Grupo de Trabalho sobre o Uso de Mercenários, composto por 

cinco membros especialistas independentes de várias localidades do planeta. O grupo foi criado 

por conta das violações aos direitos humanos e os impedimentos do povo de exercer seu direito 

à autodeterminação. Após um estudo de quatro anos, este Grupo de Trabalho da ONU constatou 

que as leis nacionais não são consistentes e regulares para lidar com os problemas causados 

pelos atuais “mercenários”. A ausência de regulamentação tem deixado um rastro de 

impunidade por crimes de guerra e vítimas sem direito à reparação.  

O Grupo solicitou aos governos a criação de uma norma abrangente e válida 

juridicamente, com a finalidade de regulamentar a prestação de serviços de segurança pelas 

empresas militares privadas, que seja um instrumento de exigibilidade para o treinamento 

referente à direitos humanos e leis humanitárias aos seus trabalhadores (ORGANIZAÇÕES 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 2017). O chefe do Grupo de Trabalhos da ONU, Gabor Rona (2017), 

manifestou-se a respeitos das violações cometidas aos direitos humanos: 

Nossa principal preocupação não é saber se as operações das empresas militares 

privadas são legais, mas sim sobre a falta de fortes marcos legais na indústria para 

proteger contra violações aos direitos humanos. [...] onde tais violações ocorrem, é 

essencial levar os agressores à justiça e fornecer reparações efetivas às vítimas.  

 

Estes casos só demonstram o quanto é importante discutir sobre o problema da 

ausência de responsabilização dos atos cometidos por trabalhadores das empresas militares 

privadas. Uma vez que esses trabalhadores são civis, não são submetidos por um código militar, 

nem pelo código penal, nem pelo código civil do país onde o crime foi cometido, restando a 

impunidade pelos seus crimes.  

 

1.5 A Atuação das EMSP à Luz do Direito Internacional  

 

Neste tópico pretende-se investigar a nova realidade do comércio de serviços militares, 

cujo foco se dá na problemática da atuação e na intervenção das EMSP em cenários de conflitos 

armados. A finalidade é examinar a insuficiência atual dos tratados internacionais no que diz 

respeito a regulação da atuação das empresas militares, como também, apontar o crescimento 

de regulações alternativas de caráter não-vinculatório como meio de controle sobre as EMSP.  

A erosão do monopólio estatal sobre o uso da força é destacada como um dos principais 

problemas da contratação das EMSP. O processo de globalização trouxe inúmeras alterações 
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sociais e econômicas, como a pluralidade de atores internacionais, a existência de atores não-

estatais em relações de esferas públicas e privadas, e a externalização de atividades 

tradicionalmente de domínio estatal. O Estado vestefaliano, como o ente responsável pela 

proteção do indivíduo e pelo fortalecimento da segurança coletiva está dando espaço a uma 

ideologia neoliberal, resultando num enfraquecimento do papel tradicional do Estado 

(ANDRADE, 2016, p. 25).  

A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa já demonstrava preocupações 

referente à atuação das EMSP e a erosão do monopólio estatal sobre o uso da força, sentimento 

demonstrado na Recomendação n. 1858/2009. O parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos 

e dos Direitos Humanos iniciou apontando a crescente tendência dos Estados, inclusive da 

Europa, em envolver as EMPs em tarefas militares e de segurança, que tradicionalmente são de 

domínio estatal. Estudos demonstraram que somente em 2006, haviam mais de mil EMSP 

atuando no mercado mundial, faturando cerca de US$ 200 bilhões e empregando mais de um 

milhão de soldados privados (CONSELHO, 2009).  

4. Estados são os principais contratantes das EMSP [...] 5. A crescente privatização 

dos aparatos militares e de segurança mina a posição tradicional de um Estado como 

único ator autorizado a legitimamente e legalmente usar a força, tanto interna como 

externamente. Apresenta um desafio fundamental para as democracias modernas, pois 

o direito de usar a força muda do Estado, garantidor do interesse público, para atores 

privados movidos por interesses corporativos21 (CONSELHO, 2009, tradução livre). 

 

O Conselho da Europa ressalta a necessidade da recuperação do uso da força pelo 

Estado:  

6. Tendo em mente que as EMSP respondem a algumas necessidades reais e já fazem 

parte da realidade, os Estados devem envidar todos os esforços para reter e recuperar 

o controle total sobre as atividades das EMSP, que devem ser limitadas o máximo 

possível para evitar e, conforme o caso, inverter a erosão do monopólio dos Estados 

no exercício da força. É, no mínimo, necessário e possível criar um quadro adequado 

para as suas atividades, a fim de assegurar que estas sejam realizadas em 

conformidade com os princípios básicos da democracia, o respeito pelos direitos 

humanos e o Estado de Direito. O quadro jurídico deve ter em conta as importantes 

diferenças entre as missões militares, por um lado, e as missões de segurança, por 

outro22 (CONSELHO, 2009, tradução livre). 

 
21 “4. States are the main contractors of PMSCs [...] 5. The increasing privatisation of the military and security 

apparatuses undermines the traditional position of a state as the only actor allowed to legitimately and lawfully 

use force, both internally and externally. It presents a fundamental challenge to modern democracies, as the right 

to use force shifts from the state, guarantor of the public interest, to private actors driven by corporate interests” 

(COUNCIL of Europe, Recommendation 1858/2009). 
22 “6. Bearing in mind that PMSCs respond to some real needs and are already part of reality, states should make 

every effort to retain and regain full control over the activities of PMSCs, which should be limited as much as 

possible in order to avoid and, as the case may be, reverse the erosion of the states’ monopoly on the exercise of 

force. It is at least necessary and possible to create an adequate framework for their activities to ensure that they 

are carried out in compliance with the basic principles of democracy, respect for human rights and the rule of 
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Ainda, destaca-se, que o comércio de serviços militares gera um sério conflito de 

interesses entre o setor público e privado. As empresas privadas têm se expandido 

mundialmente e se especializado nas mais diversas áreas com a finalidade de obter lucro, desta 

maneira seguindo a lógica de mercado, enquanto os conflitos se estenderem pelo mundo, as 

EMPs seguirão lucrando com seus serviços. Por outro lado, conclui-se que o objetivo do Estado 

é buscar a paz, que também resultaria em uma redução de gastos com recursos públicos, mas, 

para as empresas privadas essa paz possui outro significado: insuficiência de lucros.   

O respeito às regras do Direito Internacional Humanitário e a Autodeterminação dos 

povos, são duas outras problemáticas apontadas no que diz respeito a atuação do mercado 

privado da força. O DIH emergiu ao final da segunda guerra mundial, na metade do século XIX, 

é composto pela Convenção de Genebra e pela Convenção de Haia que regem as relações entre 

os Estados. O objetivo dessas normas é promover a paz e a humanização durante os conflitos 

armados internacionais, educar e demonstrar a necessidade do cumprimento das regras de 

proteção aos direitos humanos às Forças Armadas e todos os indivíduos envolvidos (GUEDES, 

2017, p. 72; NOVO, 2017).  

O DIH é um ramo autônomo do direito internacional público que tem por fundamento 

regular as condutas das partes envolvidas em tempos de conflitos armados, tendo por objetivo 

garantir a proteção dos civis não envolvidos diretamente no conflito, bem como, das pessoas 

que já não estão mais participando ativamente destes conflitos (FERREIRA, 2011, p. 135; 

SOUTO, 2017, p. 92) .  

Assim, o DIH foi criado em 1864 com base na concepção tradicional de batalha, onde 

os Estados estão inseridos como principais atores e se utilizam de suas forças armadas regulares, 

havendo a clara distinção de quem são os combatentes. O objetivo da primeira Convenção de 

Genebra, era de proteger os soldados feridos e garantir-lhes tratamento apropriado. No entanto, 

com o surgimento de novos conflitos em variados períodos, as demandas de proteção foram 

ampliadas abarcando a população civil em 1949 (PAIVA, 2016).   

Para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), este ramo do direito 

internacional vem regular as obrigações e direitos das partes envolvidas em conflitos, limitando 

seus métodos de combate com a finalidade de proteger os feridos, doentes, civis e prisioneiros, 

pois, mesmo em situações de conflitos armados, condições referentes ao bem-estar humano 

 
law. The legal framework should take adequate account of the important differences between military missions on 

the one hand and security missions on the other” (COUNCIL of Europe, Recommendation 1858/2009). 
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precisam ser respeitadas, como o direito à vida, a proibição da tortura, da escravidão e de 

tratamento desumano (SOUTO, 2017, p. 92-94).  

Ferreira (2017) aponta que os destinatários imediatos das normas de DIH são as 

vítimas dos conflitos, já os mediatos são os Estados que ratificaram as Convenções e os 

Protocolos. necessidade da recuperação do uso da força pelo Estado:  

“[...] do que se pode conceituar como “vítimas” são os feridos, os enfermos, os 

náufragos, os prisioneiros de guerra, os civis e outras pessoas que não participem ou 

tenham deixado de participar das hostilidades, como o pessoal sanitário e religioso, 

[...] protegem-se os indivíduos que não mais combatem, os que não participam em 

momento algum das hostilidades, e ainda, os bens não considerados como fins 

militares”.  

 

As normas estão estabelecidas basicamente nas quatro Convenções de Genebra de 

1949 e em seus dois Protocolos Adicionais de 1977, devendo ser respeitadas pelos governos e 

forças armadas, bem como, pelos grupos armados opositores ou qualquer outra parte envolvida 

em um conflito armado. Vale frisar que as fontes de direito internacional de DIH são produzidos 

pelos Estados em conjunto com o CICV (FERREIRA, 2011, p. 133-134).  

As Convenções e seus Protocolos de DIH foram criadas pensando em um 

compromisso de Estados para Estados. Ocorre que com a globalização e o fenômeno da 

terceirização, atores não-estatais estão se inserindo em grande proporção nos conflitos armados, 

nestes se incluem grupos paramilitares, terroristas e empresas militares privadas. A grande 

problemática está na aparente incapacidade de os Estados fazerem com que as EMSP obedeçam 

às normas de direitos humanos internacionais, e ainda, quais normas de DIH lhes são aplicáveis, 

considerando a categoria em que estes soldados privados se encaixam, como civis ou 

combatentes.  

Para qualificar um soldado privado como combatente23, é necessário inseri-lo como 

parte das Forças Armadas de um Estado contratante, ou ainda, existir um contrato de 

especificação de função e a possível submissão do contratado à jurisdição criminal do 

contratante. Esta qualificação traz proteção em um campo de batalha, como enquadrar-se no 

status de prisioneiro de guerra, mas também a responsabilidade de respeitar as normas de DIH 

(GUEDES, 2017, p. 72).  

A Convenção de Genebra de 1949, busca dar proteção aos civis, ou seja, àqueles que 

não são combatentes e não podem usufruir dos benefícios de prisioneiros de guerra. Esses 

 
23 “Apenas combatentes podem participar diretamente das hostilidades e detém imunidade quanto aos atos 

legítimos de guerra, como executar um soldado inimigo em combate, mas não estão imunes à jurisdição criminal 

se cometerem violações de direito internacional humanitário. Se capturados, os combatentes têm assegurados os 

direitos de prisioneiro de guerra, exceto se deixarem de usar sinais distintivos que os diferenciem da população 

civil” (ANDRADE, 2016).  
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indivíduos ficam desprotegidos em situações de conflitos armados, por isso, caso um civil seja 

capturado por seu adversário, ele poderá comunicar a família e receber visita de um 

representante da Cruz Vermelha (CICV), atitudes estas que dificultam o cometimento de ações 

negativas contra esse prisioneiro, como casos de tortura, tratamento degradante ou o seu 

desaparecimento (SOUTO, 2017, p. 96). 

 Assim, os Estados têm a responsabilidade de respeitar as normas de DIH e deve 

garantir que seus contratados conheçam e cumpram as normas de direito internacional 

humanitário, no entanto, as EMSP podem ser contratadas por entes não-estatais e que não tem 

a obrigatoriedade de respeitar tais normas, por isso a contratação de empresas militares para 

atuar em locais de instabilidade é questionável e problemática no que diz respeito ao 

cumprimento do DIH (GUEDES, 2017, p. 73).  

Guedes (2017) apontou a autodeterminação dos povos como outra problemática da 

terceirização da segurança internacional, seja na permanência de líderes políticos indesejáveis 

pelo povo na gestão de um Governo, ou da disposição de um Estado permanecer em guerra. O 

princípio da autodeterminação dos povos foi aprovado pelas Nações Unidas em 1966 no Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, assim como no Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, determinando que em virtude desse direito, o povo é que 

define seu estatuto político, como também, o seu desenvolvimento social, econômico e cultural. 

Ocorre que, com a livre contratação de empresas privadas, a proteção deste princípio 

fica prejudicada. No que diz respeito a permanência de líderes políticos em um Governo, a 

problemática se efetiva quando a população não deseja mais o governo atual e este continua no 

poder a contragosto, sendo protegido por soldados privados. Esta situação ocorreu na Líbia em 

2011, onde o ditador Muammar al-Gaddafi contratou mercenários em seus últimos dias de 

governo para conter os manifestantes; e nos Emirados Árabes, a cidade de Abu Dhabi contratou 

oitocentos trabalhadores privados para operações especiais e possíveis revoltas internas 

(GUEDES, 2017, p. 74).  

Considerando a forma tradicional das guerras antes da terceirização, um Estado perde 

uma batalha por não ter mais militares para lutar, no entanto, mesmo que tenha poucos soldados 

militares o país pode optar pela contratação de empresas militares privadas e permanecer no 

conflito armado enquanto não atingir seus interesses. Isso ocorreu na Guerra do Kosovo, sob a 

supervisão de Bill Clinton se estendendo ao governo Bush, pois os Estados Unidos estava com 

seu exército nacional sobrecarregado e optou por dar continuidade à guerra (GUEDES, 2017, 

p. 73). 
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A redução da proteção social é uma outra problemática da contratação de empresas na 

prestação de serviços militares, pois este livre mercado sem nenhum controle, faz com que se 

abram precedentes para o surgimento de novas empresas que não levem em consideração os 

padrões humanitários internacionais. Por se tratar de um mercado de serviços, os contratantes 

buscam o menor preço e para atender a esta demanda, empresas podem reduzir seus custos com 

proteções sociais, principalmente no que diz respeito a padrões trabalhistas de seus 

trabalhadores (GUEDES, 2017, p. 71). 

Esta preocupação se justifica, pois, os trabalhadores das EMSP são contratados para 

exercer atividades em ambientes hostis, em condições que comprometem sua saúde e segurança 

no ambiente de trabalho. Trabalhadores já relataram terem sido colocados em combate sem os 

equipamentos e armamentos adequados, com treinamento falho e deficiências na comunicação 

com seus comandantes, que resultaram em prejuízos aos contratados no campo de batalha 

(OLIVEIRA, 2010). 

Nota-se uma fragilidade nos padrões trabalhistas desses trabalhadores, diferente dos 

soldados nacionais que possuem um código ético de conduta e um plano de carreira. O 

autocontrole das EMSP resulta em contratações de trabalhadores para realizar a mesma 

atividade que um soldado nacional, porém, sob uma menor remuneração, além do fato de 

estarem inseridos em uma zona de difícil conceituação, que resulta na ausência de privilégios 

garantidos pelas leis de guerra, como já abordado (GUEDES, 2017, p. 72). 

Considerando toda a problemática apresentada, é significante abordar os meios de 

regulação e de contenção das atividades exercidas pelas empresas militares e de segurança 

privadas. O próximo tópico irá tratar dos atuais instrumentos vinculantes e não-vinculantes que 

versem sobre a observância dos direitos humanos, bem como, da responsabilização por atos 

contrários ao DIH.  

 

1.6 “Hard Law” e “Soft Law”: estratégias de Regulação e de Contenção 

 

No que diz respeito ao mercado da força, as doutrinas especializadas demonstram a 

carência de normas tradicionais que versem sobre direitos humanos, que não podem ser 

aplicadas diretamente às empresas militares e de segurança privada, uma vez que as leis de 

guerra foram concretizadas no auge do monopólio estatal sobre o uso da força (GUEDES, 2017, 

p. 76).  
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A ausência de legislação específica aplicável às EMSP, causam inúmeras 

preocupações aos estudiosos do mercado privado da segurança. Estas preocupações poderiam 

ser resolvidas se houvesse uma adequada regulamentação das EMSP, Kinsey (2006) apontou 

significativos argumentos que justificam a indispensabilidade da regulamentação. 

Segundo o autor, a regulamentação garante que a soberania dos Estados não será 

prejudicada; garante que a atuação seja lícita, legítima e que não haverá o cometimento de 

violações aos direitos humanos; que a contratação não impactará negativamente a resolução de 

conflitos, a segurança e a paz; garante a prevenção de danos econômicos aos clientes; assegura 

que a atuação será transparente; garante que a empresa será responsabilizada por seus atos e 

pelos atos de seus trabalhadores (KINSEY, 2006, p. 135) 

Faz-se necessário citar que as empresas privadas não estão atuando num vazio 

regulatório, normas lhe são aplicáveis tanto na esfera interna, como na internacional. Ocorre 

que, o grande crescimento do mercado da segurança privada e os amplos serviços fornecidos, 

têm gerado inúmeros desafios às normas existentes em abarcar todas as situações (ANDRADE, 

2016, p. 116). 

O direito internacional é dinâmico e complexo, contando com diversos instrumentos 

regulatórios, sejam alguns deles com caráter juridicamente vinculantes, e outros com caráter 

meramente político. Diante desta gama de instrumentos, a doutrina busca diferenciar as normas 

cogentes das flexíveis, sendo elas intituladas como hard law e soft law. A distinção entre uma 

e outra é da obrigação natural, a primeira é identificada por regras mais vinculativas, com graus 

de consequências em decorrência de seu descumprimento, como tratados e costumes 

internacionais, enquanto a segunda é flexível detendo de força normativa limitada. 

A hard law contempla o direito rígido, a qual estão inseridas as sanções em resposta a 

ao descumprimento das normas, assim, possuem força vinculativa. As normas são originárias 

dos princípios gerais do direito, bem como, das fontes clássicas do direito internacional. Nesta, 

encontram-se as convenções internacionais, as decisões judiciais, as doutrinas, os princípios 

gerais de direito e as decisões normativas das organizações internacionais. As sanções estão 

geralmente estipuladas em tratados internacionais, podendo também ser convencionadas pelo 

direito consuetudinário e aplicadas pela comunidade internacional ou por meio do tribunal 

internacional (DINIZ, 2017, p. 391).   

Importante destacar que não existe um poder judiciário ou legislativo em âmbito global 

que detenha de competência para julgar casos internacionais, no entanto, os tratados 
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internacionais têm definido previamente os tribunais internacionais com o apoio dos Estados 

Partes (DINIZ, 2017, p. 392).  

Neste sentindo, Borges (2015, p. 34) aponta que: 

[...] não há uma corte ou um sistema judiciário que possa, a priori, avocar o poder de 

julgar todos os litígios internacionais. Existem tribunais internacionais, mas esses têm 

sua estrutura administrativa e competência definidas por tratados, além de vinculares 

suas decisões apenas aos estados que, por vontade própria, decidiram aderir ao tratado 

criador do órgão jurisdicional.  

 

Enquanto a soft law pode ser entendida por regras com valor normativo limitado, 

dotadas de uma linguagem vaga, com conteúdo variável ou aberto, ou ainda, com caráter de 

generalidade que impossibilite a identificação de regras claras e especificas. Para os casos de 

descumprimento das normas, a resolução se dá por meio de meio de mecanismos de conciliação 

ou mediação. Ainda, os preceitos de soft law também se classificam por “instrumentos 

preparados por entes não estatais, com a pretensão de estabelecer princípios orientadores do 

comportamento dos Estados e de outros entes, e tendendo ao estabelecimento de novas normas 

jurídicas” (NASSER, 2006, p. 25). 

Essencialmente, Diniz (2017, p. 391) menciona que: 

[...] soft law, é o texto, emanado por organização internacional de direito público, ou 

regulatória, que tenha como objetivo determinar costumes a serem seguidos pelas 

Nações, contudo que não possui obrigatoriedade ou penalidade para o seu não 

cumprimento, e de maneira flexível.  

 

Semelhante entendimento, Mazzuoli (2009, p. 138) apresenta uma definição do que se 

entende por soft law: 

[...] que, em português, pode ser traduzida por direito plástico ou direito flexível -, 

pode-se afirmar que, na sua moderna acepção, ela compreende todas aquelas regras 

cujo valor normativo é menos constringente do que o das normas jurídicas 

tradicionais, seja porque os instrumentos que as abrigam não detêm o status de normas 

jurídicas, seja porque os seus dispositivos, ainda que incertos dentro do quadro de 

instrumentos obrigatórios, não criam obrigações de direito positivo aos Estados, ou 

não criam senão obrigações pouco constringentes. Um dos maiores problemas desse 

tipo de norma se encontra, então, na falta de elementos que garantam seu enforcement.  

 

Ainda que a soft law seja desprovida de coercibilidade pela ausência de caráter 

vinculante, tem servido de instrumento de recomendação de condutas a serem seguidas pelos 

Estados, ao contrário da hard law tem detém de um processo mais demorado de aprovação, a 

soft law tem se apresentado como uma boa alternativa para atender as demandas da comunidade 

internacional por ser produzida de maneira mais célere (DINIZ, 2017, p. 391). 

Posto isto, serão examinadas brevemente as normas de hard law (tratados e 

convenções) que se aproximam do mercado da força, sendo elas: as Convenções de Genebra; o 

Estatuto de Roma; a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e a Convenção 
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Internacional Contra o Recrutamento, Utilização, Financiamento e Treinamento de 

Mercenários. No que é pertinente às estratégias de contenção das EMSP – soft law – explana-

se: o Documento de Montreux e o Código Internacional de Conduta Para Provedores de 

Serviços de Segurança Privada. 

A quarta Convenção de Genebra e seus Protocolos Adicionais foram elaborados após 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1949, com a finalidade de proteger a 

dignidade da pessoa humana durante a guerra, considerando que mesmo em situações hostis, 

há direitos que não podem ser violados. Referem-se à sessenta e quatro artigos que impõem 

restrições ao uso da violência pelos combatentes, limitando a utilização de armamento com alto 

potencial destrutivo, além de proteger pessoas civis, seus bens, patrimônio cultural e meio 

ambiente (CICV, 2010). 

Os trabalhadores das EMSP podem ser classificados como combatentes pela 

Convenção de Genebra, desta maneira precisam cumprir as diretrizes estabelecidas pelo DIH, 

concomitantemente com outras condições, como: ser comandado e subordinado à um 

responsável; possuir emblema de identificação que possa ser visualizado a distância; devem 

portar armas, além das operações serem conduzidas de acordo com as leis de guerra (ROCHA, 

2017, p. 22) 

Os Estados Partes das Convenções de Genebra são obrigados a processar e julgar as 

violações cometidas por trabalhadores privados, no entanto, há barreiras para essa 

responsabilização. Guedes (2017) aponta várias delas, começando pela resistência dos 

Governos em processar os envolvidos por temer a perda do apoio popular, as limitações das 

legislações internas dos Estados referente aos crimes de guerra, que até o presente momento é 

inexistente. Ainda, que a âmbito internacional onde se concentra a maior parte da atuação das 

EMSP, os conceitos de “crimes de guerra” e de “jurisdição universal” parecem limitados. 

Outro tratado internacional importante citado por Guedes (2017) é o Estatuto de Roma, 

este deu origem ao Tribunal Penal Internacional - TPI que é competente para processar e julgar 

crimes de guerra e de maior gravidade a alcance internacional. No entanto, os trabalhadores 

privados podem ser imunes ao TPI, pois o próprio Estatuto prevê a cooperação do 

consentimento de entrega. Vale mencionar que o TPI tem caráter de complementariedade, ou 

seja, se o Estado cumprir seu papel não será necessário levar o caso até o Tribunal.  

Os contratos bilaterais geralmente são realizados com os EUA, país em que a maioria 

das EMSP estão localizadas e que não se aplica a jurisdição do TPI, pois não são signatários do 

Tratado de Roma, assim, são desobrigados a entregar seus nacionais à julgamento. Desta forma, 
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mesmo que outro Estado seja signatário do Estatuto, ao realizar contrato com os Estados Unidos 

ele garante imunidade ao TPI (GUEDES, 2017, p. 77).   

Extrai-se da situação recuperação do uso da força pelo Estado:  

[...] o fato é que nenhum funcionário, seja da Blackwater ou de outra firma, foi 

acusado por Corte alguma pelos inúmeros crimes cometidos contra os iraquianos. 

Essas companhias privadas negociam a imunidade diplomática aos funcionários em 

serviço para que eles não sejam levados ao Tribunal Internacional Penal. Isto revela 

que estas empresas operam um clima de total impunidade [...] (OLIVEIRA, 2010, p. 

70). 
  

Neste contexto, a eficácia do direito humanitário acaba sendo refutada diante deste 

grau de impunidade, abre-se o precedente que um trabalhador privado pode cometer qualquer 

ato brutal ou de violação aos direitos humanos que não resultará em sua responsabilização.  

Dando continuidade às normas de hard law, convém citar a Convenção das Nações 

Unidas Sobre o Direito do Mar, uma vez que os serviços de segurança internacional têm se 

diversificado, abarcando a livre navegação assegurada pelo direito do mar que vem sendo 

ameaçada pela pirataria. A presente Convenção vem garantir que navios de guerra, ou seja, das 

Forças Armadas de um Estado, capturem tripulações estrangeiras no combate à pirataria 

BEIRÃO; PEREIRA, 2014). 

Os trabalhadores privados poderiam se enquadrar nesta Convenção se estiverem sob 

disciplina militar e navegando em um navio nacional, fato que não ocorre. O comum é a 

contratação pelo Estado para que EMP atuem com navios próprios, circunstância que é 

autorizada por outros tratados internacionais, desde que o Estado contratante se responsabilize 

pelos atos ilícitos cometidos pelos trabalhadores privados. No entanto, a situação é complexa 

quando a contratação das EMSP é realizada por outras embarcações privadas, o que tem sido 

muito comum, mas que foge da aplicação da referida Convenção (GUEDES, 2017, p. 84). 

O direito internacional proíbe a contratação de mercenários na Convenção 

Internacional Contra o Recrutamento, Utilização, Financiamento e Treinamento de 

Mercenários de 1989, proibição esta que não ocorre com as atividades privadas, pois esta 

Convenção não se aplica às EMSP, uma vez que estas atuam de forma licenciada e legalizada 

(ALVELOS, 2016, p. 5-6).  

Por mais que a motivação financeira seja uma das características mais marcantes, os 

mercenários não podem ser confundidos com as empresas privadas (ROCHA, 2017, p. 26). O 

novo mercado da guerra possui caráter corporativo, sendo esta a diferença principal entre as 

empresas privadas e o mercenarismo. Mercenários são estrangeiros que operam em locais de 

conflitos, motivados unicamente pelo desejo de obter ganho pessoal, essa definição é expressa 
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no artigo 47 do primeiro Protocolo Adicional da Convenção de Genebra24. As empresas 

privadas visualizam os conflitos como um meio de exercer atividades lucrativas, são 

estruturadas como outras corporações internacionais (GUEDES, 2017, p. 79).  

Os mercenários atuam sem qualquer planejamento, hierarquia ou entrosamento, 

visando lucro a curto prazo e suas atividades se concentram em operações de combate, ao passo 

que as empresas privadas realizam contratos fixos com seus trabalhadores, resultando em 

prestações de serviços mais organizados, visando lucro a longo prazo e prestando serviços 

diversificados (ALVELOS, 2016, p. 5). Estas empresas anunciam publicamente seus serviços, 

além de realizar contratos detalhados com seus clientes, assim em caso de não cumprimento 

das obrigações, o contratante pode buscar amparo judicial (GUEDES, 2017, p. 80).  

O vácuo regulatório das EMSP nos instrumentos de hard law fortaleceu as iniciativas 

de soft law para conter a atuação das empresas de segurança internacional, que se apresentam 

como boas estratégias disponíveis de regulamentação (GUEDES, 2017, p. 87-88). 

A preocupação da comunidade internacional em relação às inseguranças éticas e 

jurídicas, além da possível desobediência das normas de direitos humanos e de direito 

internacional humanitário por parte das EMSP, fez com que o governo da Suíça em conjunto 

com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha – CICV elaborasse um documento que 

respondesse ao fenômeno do atual mercado da força, iniciando em 2006 por meio de 

conferências internacionais na presença da Assembleia-Geral das Nações Unidas (GUEDES, 

2017, p. 86).  

Em 2008 foi publicado o Documento de Montreux sobre as Obrigações Legais 

Internacionais Pertinentes e Boas Práticas para os Estados relativos a Operações das 

Companhias Militares e de Segurança Privadas durante Conflitos Armados, doravante 

Documento de Montreux, reconhecido por ser o primeiro documento relevante 

internacionalmente aplicado às EMSP de direito internacional. Em sua conclusão, foi aprovado 

por dezessete Estados, dentre estes, China, França, Afeganistão, Serra Leoa, África do Sul, 

 
24 Artigo 47 — Mercenários 1. Um mercenário não tem direito ao estatuto de combatente ou de prisioneiro de 

guerra. 2. O termo “mercenário” se estende a todo aquele que: a) é especialmente recrutado no país ou fora dele 

para combater em um conflito armado; b) de fato participa diretamente nas hostilidades; c) toma parte nas 

hostilidades essencialmente com o objetivo de obter vantagem pessoal e que de fato tenha recebido a promessa 

efetiva, por uma Parte em conflito ou em seu nome, de uma remuneração material claramente superior a que foi 

prometida ou paga aos combatentes, com um posto e uma função análogos nas forças armadas dessa Parte; d) não 

é nacional de uma Parte em conflito, nem residente do território controlado por uma Parte em conflito; e) não é 

membro das forças armadas de uma Parte em conflito; e f) não foi enviado por um Estado que não é Parte em 

conflito, em missão oficial, na qualidade de membro das forças armadas desse Estado. 
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Iraque, Estados Unidos da América e Reino Unido, sendo os dois últimos, os que mantém o 

maior número de sedes de EMSP (ANDRADE, 2016, p. 124; SOUTO, 2017, p. 111). 

O objetivo do Documento de Montreux não é estimular a contratação de EMSP, e sim 

reafirmar as obrigações legais estabelecendo boas práticas na atuação das empresas privadas 

durante conflitos armados, além de tratar-se de um instrumento de consulta para os governos, 

sociedade e empresas que prestem serviços de militares e de segurança privada. O Documento 

serve como orientador dos Governos nacionais que objetivem regulamentar no âmbito interno 

as atividades realizadas pelas EMSP, uma norma soft law não vinculante, portanto não fere 

obrigações que os Estados tenham assumido anteriormente em tratados ou com o direito 

internacional consuetudinário (GUEDES, 2017, 87; SOUTO, 2017, p. 111).   

O documento foi dividido em duas partes, o primeiro capítulo frisa a importância do 

respeito e cumprimento das leis internacionais a todos os envolvidos no conflito, a atribuição 

da conduta privada ao Estado com base no direito internacional costumeiro, além da obrigação 

internacional dos Estados referente às atividades desempenhadas pelas empresas e seus 

trabalhadores (SOUTO, 2017, p. 111). As fiscalizações das atividades das EMSP cabem aos 

Estados contratantes, territoriais e originários, além de divulgar a Convenção de Genebra e 

normas de direito internacional humanitário (GUEDES, 2017, p. 87). 

O segundo capítulo do referido documento vai apresentar sessenta e três boas práticas 

que devem ser respeitadas pelo Estado contratante, em relação ao uso de armas e serviços 

armados. A intenção é fazer com que o contrato seja transparente, que medidas de fiscalização, 

responsabilização e prestação de contas das EMSP sejam aperfeiçoadas (ANDRADE, 2016, p. 

125). O intuito deste documento é permitir que apenas as empresas que obedeçam às normas 

de direito humanitário possam operar em conflitos armados (SOUTO, 2017, p. 111-112).  

As indicações de quais seriam as condutas ideais para o Estado regulamentar a atuação 

das EMSP, giram em torno de contratos, legislações nacionais, criação de códigos de conduta 

ética, instrumentos regionais e parâmetros mínimos definidos em âmbito internacional. Ao citar 

as boas práticas, o documento sugere que as normatizações das EMSP sejam referentes a sua 

participação direta em conflitos armados quanto ao uso da força, que expressem como se dará 

o treinamento dos trabalhadores e a sua fiscalização, além da obrigatoriedade da prestação de 

contas dos serviços fornecidos realizados (SOUTO, 2017, p. 112).  

Mesmo esta iniciativa sendo relevante para a contratação das EMSP, críticas referentes 

ao seu alcance limitado têm sido apresentadas. A ausência de abordagem sobre a 

responsabilidade estatal em regulamentar e fiscalizar as atividades das empresas privadas é uma 
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destas, a aplicação do direito humanitário somente para conflitos armados e a disposição dos 

Estados em zelar pelo respeito às normas existentes referentes à proibição da tortura, 

tratamentos cruéis e degradantes, também são citadas (ANDRADE, 2016, p. 126).  

A omissão do documento em relação à possíveis demandas judiciais dos atingidos 

direta e indiretamente pelos atos cometidos pelos trabalhadores das EMSP, além da ausência 

de funções intrínsecas do Estado que não poderiam ser privatizadas, foram outras críticas 

levantadas. Assim, para efetivar as sugestões trazidas pelo documento, é fundamental que os 

Estados criem instrumentos nacionais específicos de fiscalização das atividades exercidas pelas 

EMSP. (SOUTO, 2017, 112). 

O mercado privado da força em conjunto com o governo suíço, com a Academia de 

Genebra de Direito Internacional Humanitário e Direitos Humanos e a DCAF25, a partir de 

2009, deram início a uma segunda fase em desenvolver uma regulamentação, criando um 

código de conduta internacional para assegurar que as normas de DIH e de direitos humanos 

sejam cumpridas pelas empresas privadas. 

O Código de Conduta ou Código Internacional de Conduta para os Provedores de 

Serviços de Segurança Privada (ICoC)26 é um instrumento de soft law, não vinculante, 

independente de controle e governança. O objetivo deste é promover o respeito das ESP27 pelo 

direito internacional identificando as obrigações e as boas práticas para as empresas privadas e 

seus trabalhadores, quando estas atuarem em ambientes hostis.  

Em seu preâmbulo, o ICoC assegurou os princípios presentes no Documento de 

Montreux sobre “Protect, Respect, and Remedy”28, solicitando que as ESP atuem com a devida 

diligência para prevenir-se de violar os direitos de terceiros (SWITZERLAND, 2010). O 

instrumento foi dividido em duas partes, a primeira busca esclarecer as regras e princípios 

internacionais, e a segunda parte compreende os procedimentos de investigação, punição e 

reparação às vítimas quando da violação das normas (ANDRADE, 2016, p. 127). O instrumento 

apresenta inúmeros compromissos para as empresas signatárias:    

6. As empresas signatárias comprometem-se com o seguinte, conforme estabelecido 

neste Código: a) operar de acordo com este Código; b) operar de acordo com as leis e 

regulamentos aplicáveis e de acordo com os padrões corporativos relevantes de 

 
25 “Geneve Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) é uma fundação internacional, criada em 

2000, por iniciativa da Confederação Suíça e possui como objetivo auxiliar a comunidade internacional na busca 

pela boa governança e a reforma do setor de segurança” (SOUTO, 2017, p. 113). 
26 International Code of Condut, em inglês. 
27 Empresas de Segurança Privadas – o ICoC excluiu o termo “military” para diferenciar e distanciar das empresas 

que prestem serviços militares das empresas fornecedoras de serviços de segurança, referindo-se como “Private 

Security Companies and other Private Security Service Providers”. Diferente do Documento de Montreux, que 

adotou a terminologia Empresas Militares e de Segurança Privada.  
28 “Proteger, Respeitar e Remediar”, tradução. 
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conduta nos negócios; operar de maneira a reconhecer e apoiar o estado de direito, 

respeitos aos direitos humanos e proteger os interesses de seus clientes; d) tomar 

medidas para estabelecer e manter uma governança interna eficaz a fim de deter, 

monitorar, relatar e tratar efetivamente impactos nos direitos humanos; e) fornecer 

meios para responder e resolver alegações de atividade que viole qualquer lei nacional 

ou internacional aplicável ou a este Código; f) cooperar de boa-fé com as autoridades 

nacionais e internacionais que exercem jurisdição adequada, em particular no que diz 

respeito a investigações de violações do direito penal nacional e internacional, de 

violações do direito internacional humanitário ou de violações aos direitos humanos29 

(SWITZERLAND, 2010, p. 3, tradução livre). 
  

Assim, Guedes (2017, p. 92) aponta que o objetivo central é “elevar os padrões globais 

do setor”, para garantir que os serviços prestados pelas companhias de segurança não 

contrariem as normas de direitos humanos internacionais. Inicialmente a iniciativa foi bem 

recebida internacionalmente, mas o Código deveria ser acompanhado de um mecanismo de 

controle para não passar de um ato de publicidade.  

Em 2013, foi criado o Mecanismo Supervisor, por meio da submissão de setecentas 

empresas privadas ao Estatuto da ICoCA30. Em setembro do mesmo ano, foi fundada uma 

associação para coordenar e supervisionar “[..] ICoCA, possui uma estrutura tripartite, com um 

Conselho Diretor composto por doze membros, sendo quatro de cada “pilar” da entidade: 

governamental, incluindo diplomatas de países-membros; sociedade civil, incluindo juristas e 

defensores de direitos humanos; industrial, incluindo representantes de empresas de segurança 

privada” (GUEDES, 2017, p. 93). 

Para se tornar membro da Associação, as companhias devem submeter-se a uma 

certificação para comprovar que seguem os parâmetros estipulados no ICoC, incluindo estar 

sob monitoramento e auditoria. Ocorre que, mesmo sendo membro ativo da ICoCA, muitas 

empresas foram acusadas do cometimento de violações aos princípios de direitos humanitários, 

desmoralizando a confiabilidade do documento (SOUTO, 2017, p 115).  

Neste sentido, Gomez Del Prado (2013) apontou que em setembro 2013, setecentos e 

oito companhias privadas assinaram o Código de Conduta, dentre elas, cinquenta e oito foram 

 
29 6. Signatory Companies commit to the following, as set forth in this Code: a) to operate in accordance with this 

Code; b) to operate in accordance with applicable laws and regulations, and in accordance with relevant 

corporate standards of business conduct; c) to operate in a manner that recognizes and supports the rule of law; 

respects human rights, and protects the interests of their clients; d) to take steps to establish and maintain an 

effective internal governance framework in order to deter, monitor, report, and effectively address adverse impacts 

on human rights; e) to provide a means for responding to and resolving allegations of activity that violates any 

applicable national or international law or this Code; and f) to cooperate in good faith with national and 

international authorities exercising proper jurisdiction, in particular with regard to national and international 

investigations of violations of national and international criminal law, of violations of international humanitarian 

law, or of human rights abuses (SWITZERLAND, 2010, p. 3). 
30 International Code of Conduct for Private Security Service Providers’ Association (Associação do Código 

Internacional de Conduta para Provedores de Serviços de Segurança Privada). 
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acusadas de ofender os direitos humanitários na execução de suas atividades. Destas empresas 

acusadas31, cita-se a United Resources Group, G4S, sua filial Armor Group ou Triple Group, a 

Blackwater e a DynCorp, as duas últimas vinculadas ao cometimento de torturas e violações 

aos direitos humanos no Afeganistão entre 2004 a 2008. 

No entanto, o próprio Código expressa em seu artigo 1432, que não cria obrigações ou 

responsabilidades jurídicas para as companhias signatárias, sendo apenas um documento de 

participação voluntária de controle. Nesta linha, seria o objetivo do Código de Conduta de 

fiscalizar as atividades das ESP, ou de legitimar sua atuação no mercado mundial visando 

ampliar a privatização da força (SOUTO, 2017, p. 115).  

Os instrumentos de soft law aqui apresentados se mostram insuficientes para uma 

regulamentação eficaz destes atores não-estatais. Nota-se que as companhias privadas não estão 

sendo regulamentadas e controladas pelos Governos, estão se autorregulando em busca de 

legitimação para as suas atividades. Observa-se uma grande lacuna no sistema jurídico-

internacional quanto à obrigatoriedade do Estado de fiscalizar, controlar e responsabilizar 

efetivamente as atividades das EMSP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 “Entre las 708 empresas militares y de seguridad privadas firmantes del Código, a fecha de septiembre 2013, 

se encuentran empresas como Blackwater (que ahora figura como Academi después de haber cambiado ya a Xe), 

United Resources Group, G4S y su filial Armor Group o Triple Canopy, todas ellas implicadas en graves 

violaciones de derechos humanos; o empresas como DynCorp, Blackwater y Aegis (otra empresa que ha cambiado 

de nombre y que se llamaba Sandline), todas ellas con un pasado turbulento; o empresas como la ugandesa 

Saracen Uganda Ltd. presuntamente implicada en capacitar a paramilitares en Puntland, Somalia y violar 

resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas” (GOMEZ DEL PRADO, 2013). 
32 14. This Code complements and does not replace the control exercised by Competent Authorities, and does not 

limit or alter applicable international law or relevant national law. The Code itself creates no legal obligations 

and no legal liabilities on the Signatory Companies, beyond those which already exist under national or 

international law. Nothing in this Code shall be interpreted as limiting or prejudicing in any way existing or 

developing rules of international law (SWITZERLAND, 2010, p. 6). 
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2. A RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL DOS ESTADOS POR ATOS 

CONTRÁRIOS AO DIREITO INTERNACIONAL  

 

A responsabilidade internacional do Estado é uma instituição fundamental do Direito 

das Gentes33, que se origina na personalidade jurídica intrínseca de cada Estado e da 

personalidade das organizações internacionais, sob o fundamento de que os Estados são 

detentores de obrigações internacionais sob o amparo do Direito Internacional. Para o Direito 

Internacional uma das questões mais importantes é a responsabilidade internacional do Estado, 

para garantir que os membros da comunidade internacional tenham segurança nas relações 

jurídicas internacionais. 

Em decorrência de sua soberania, os Estados são livres na tomada de decisões desde 

que não interfiram na liberdade dos outros países. A responsabilidade internacional dos Estados 

surge como um mecanismo necessário nas relações, o qual o Estado responsável pelo 

cometimento de um ato ilícito deve reparar os danos ao ente lesado. Assim, o Estado é 

responsável por toda ação ou omissão que tenha como consequência a violação de suas 

obrigações internacionais ou de uma norma jurídica internacional que lhe tenha sido imputada. 

Assim, qualquer transgressão de uma obrigação de direito internacional exigida sobre um 

Estado, vincula-o à responsabilidade internacional.  

Considerando que as fontes de direito internacional da responsabilidade do Estado 

advêm dos costumes para o direito positivado, neste capítulo a pesquisa nortear-se-á pelas 

iniciativas de codificação sobre a responsabilidade internacional do Estado. Um projeto muito 

importante desta temática que tem sido utilizado como fundamento de inúmeras decisões nas 

Cortes Internacionais de Justiça, foi elaborado pela Comissão de Direito Internacional das 

Nações Unidades em 2001, intitulado Artigos Sobre Responsabilidade Internacional dos 

Estados.  

Objetivando evitar a impunidade de entidades não estatais, neste capítulo fez-se um 

estudo sobre a responsabilidade internacional compartilhada, cujo objetivo não é retirar do 

Estado a responsabilidade, e sim responsabilizar também quem violou uma norma de direito 

internacional. Na atual concepção de que as relações internacionais estão multilateralizadas, o 

 
33 A responsabilização internacional tem como fundamento a concepção de sujeito de direito, resultante de uma 

conexão entre sujeitos de Direito das Gentes. “Sujeito do Direito Internacional Público é toda entidade jurídica 

que goza de direitos e deveres internacionais e que possua a capacidade de exercê-los” (ACCIOLY, 1998, p. 64). 

Mesmo que os conceitos principais de responsabilidade internacional mencionem os Estados, este conceito se 

estende a outros sujeitos de direito internacional, como por exemplo, as organizações internacionais. 
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instituto da responsabilidade também deveria se adaptar as transformações e não ficar restrito 

a bilateralidade. 

 

2.1 Responsabilidade Internacional: prolegômenos 

 

A responsabilidade internacional dos Estados surge como um aparato de regulação 

indispensável nas relações multilaterais, dado que, para que os Estados se relacionem 

harmoniosamente é necessário que se limite o atributo da soberania, pois em âmbito externo a 

soberania não pode ser vista com poder ilimitado. Almejando as boas relações com os demais 

membros internacionais, os Estados devem se submeter às regras de direito internacional. O 

juízo de responsabilizar como consequência ao cometimento de atos ilícitos é o pilar para se 

viver em sociedade. 

As relações internacionais têm crescido consideravelmente em razão da globalização, 

vínculos têm sido estabelecidos entre Estados, entre organizações governamentais ou entre estas 

e Estados. Considerando que “nenhum sistema de direito pode existir sem atribuir aos seus 

sujeitos deveres ao lado de direitos” (MELLO, 2004, p. 449), os tratados entre sujeitos 

internacionais têm aumentado consideravelmente, vinculando os Estados ao cumprimento dos 

direitos e obrigações expressos. 

Neste sentido, a Corte Internacional de Justiça – CIJ em uma de suas manifestações, 

declarou que “a responsabilidade é o corolário necessário de um direito”. O ato de 

responsabilizar internacionalmente advém da desobediência de uma obrigação, mediante ação 

ou omissão, representada pelo cometimento de um ato ilícito, resultando na reparação ao Estado 

que sofreu o dano. 

Com a finalidade de conceituar a responsabilidade internacional, Mazzuoli (2014) a 

define como sendo um instituto jurídico que visa responsabilizar determinado Estado pela 

prática de um ato atentatório ao Direito Internacional (ilícito) perpetrado contra os direitos de 

outro Estado, prevendo certa reparação a este último pelos prejuízos e gravames injustamente 

sofridos. 

Seguindo esta perspectiva de reparação de dano por injustos causados a outrem, Mello 

(2004, p. 523) expõe a responsabilidade internacional do Estado como “o instituto jurídico em 

virtude do qual o Estado a que é imputado um ato ilícito segundo o direito internacional deve 

uma reparação ao Estado contra o qual este ato foi cometido”.  



45 
 

Miranda (2009) explana que no momento “que um sujeito do direito internacional 

viola uma norma ou um dever a que está adstrito em relação com outro sujeito (ou conjunto de 

sujeitos) ou sempre que, por qualquer forma, lhe causa um prejuízo, incorre em 

responsabilidade; fica constituído em dever específico para com o lesado”, isto é, uma 

imposição de reparação.  

O princípio fundamental da justiça para Accioly (2009, p. 338) é representado pela 

obrigação de manter os compromissos já assumidos e, de reparar o mal causado injustamente a 

outrem, sobre o qual repousa a noção de responsabilização do Estado.  

Accioly (2009, p. 339) conceituou a responsabilização do Estado:  

[...] a responsabilidade internacional do Estado constitui princípio fundamental do 

direito das gentes contemporâneo; e não se põe mais em dúvida que, em determinadas 

circunstâncias, o Estado deve assumir, internacionalmente, a responsabilidade por um 

ato ilícito ou a violação de um compromisso.  

 

Neste sentido, é importante destacar que apesar dos conceitos fazerem menção à 

responsabilização estatal, é pacífico o entendimento que o instituto da responsabilidade 

internacional também se aplica às organizações internacionais. Ainda, que além da 

responsabilização internacional decorrer da violação de normas internacionais, seja esta 

consuetudinária, também será aplicado o instituto da responsabilização pelo descumprimento 

de obrigações aderidas no âmbito de relações internacionais. 

Mello (2004) aponta que a posição da doutrina majoritária sobre a aplicação da 

responsabilidade internacional imputa três elementos essenciais: o ato ilícito, a imputabilidade 

e o dano. Ainda, no que diz respeito às espécies deste instituto, a doutrina tradicional 

internacionalista classifica a responsabilidade internacional em direta e indireta; contratual 

(convencional) ou delituosa; por comissão ou omissão. 

A responsabilização de um Estado é resultado de uma conduta ilícita, a ilicitude nada 

mais é do que a desobediência de uma obrigação internacional, ou seja, a violação de norma 

jurídica internacional34. Desta maneira, inicialmente, a ação ou omissão que tenha como efeito 

o descumprimento de uma obrigação jurídica acordada pelo Estado dá causa à responsabilidade 

internacional estatal.  

Além do ato ser ilícito, é necessário que o praticante da conduta seja imputável. Isto é, 

para haver a responsabilização internacional, a ação ou omissão deve ter sido realizada por uma 

 
34 Para o termo “norma jurídica internacional”, deve-se considerar que o termo engloba os costumes e tratados 

internacionais, além de outras fontes do Direito Internacional Público (MELLO, 2004). 
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entidade que tenha personalidade jurídica ligada ao direito internacional. Assim, a 

imputabilidade é o nexo que une o ilícito ao causador.  

Finalmente, para caracterizar a responsabilidade internacional é preciso que o ato 

ilícito tenha um resultado danoso ao outro sujeito, o dano é o ato gerador da responsabilidade, 

“se não existe direito lesado, não se pode falar em responsabilidade” (ACCIOLY, 1998, p. 131). 

Faz-se necessário frisar que para se constituir o dano não é necessário que o mesmo seja de 

ordem material (econômica), o dano poderá ser físico ou moral. Em resumo, para configurar a 

responsabilidade internacional os três elementos devem estar presentes, quais sejam, o ato 

ilícito, a imputabilidade e o dano.  

Abordados os elementos básicos para o fundamento da responsabilização internacional 

do Estado, nesta sequência será exposta as espécies deste instituto, sendo elas: a 

responsabilidade internacional direta e indireta; contratual ou delituosa; e por comissão ou 

omissão. 

A responsabilidade principal do Estado ou direta ocorre quando o cometimento do ato 

ilícito, comissivo ou omissivo, for praticado pelo próprio governo estatal ou por funcionários 

do governo que atuam em nome do seu Estado. No que concerne à responsabilidade subsidiária 

ou indireta, o cometimento do ato ilícito se dá por “simples particulares ou por um grupo ou 

coletividade que o Estado representa na esfera internacional” (MAZZUOLI, 2014, p. 624). 

Nessa perspectiva, Mello (2004, p. 526) menciona que a responsabilidade direta é 

oriunda da prática de um ato ilícito, por ação ou omissão, cometido pelo seu governo, pelos 

seus órgãos e agentes, independentemente de sua natureza ou grau hierárquico. O autor expõe 

que a responsabilidade direta também se aplica aos atos praticados pelos particulares, quando 

o exercício do ato sucede de uma atitude do Estado em relação a este particular35. Ao passo que, 

a indireta decorre do cometimento de um ato ilícito executado por um grupo que tenha a missão 

de representar o Estado na ordem internacional.  

A responsabilidade contratual (convencional) é proveniente da inadimplência do 

Estado perante os compromissos internacionais que acordou, ou seja, provem da violação de 

um tratado internacional do qual se é parte, ou ainda quando o Estado descumpre o que já estava 

juridicamente acordado. De outro modo, a responsabilidade é delituosa quando o ato ilícito 

cometido pelo Estado for em decorrência da inobediência de uma norma oriunda do direito 

consuetudinário internacional (ACCIOLY, 2012; MAZZUOLI, 2014). 

 
35 Esta alternativa é prevista no Projeto da ONU, em seu artigo 8°: “considerar-se-á ato do Estado, segundo o 

Direito Internacional, a conduta de uma pessoa ou grupo de pessoas se esta pessoa ou grupo de pessoas estiver de 

fato agindo por instrução ou sob a direção ou controle daquele Estado, ao executar a conduta”. 
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 A responsabilidade do Estado também poderá se dar por ação ou omissão. Por ação é 

a conduta positiva que resulta em um ilícito, enquanto a responsabilidade por omissão é quando 

o Estado deixa de praticar uma incumbência imposta pelo direito internacional. Ainda, verifica-

se que ao Estado também poderá ser imputado a responsabilidade comissiva ou por comissão, 

que ocorre quando o Estado pratica uma conduta negativa, isto é, deixa de praticar um ato 

requisitado pelo direito internacional, quando este tinha a incumbência jurídica de participar. 

Assim, o Estado é responsável por não tomar as cautelas necessárias para evitar o dano, não 

podendo se esconder atrás de sua estagnação (MAZZUOLI, 2014; MELLO, 2004). 

Seguindo nos fundamentos básicos da responsabilidade internacional do Estado, o 

direito internacional apresenta duas grandes correntes sobre a sua natureza jurídica: a corrente 

subjetiva, também conhecida como teoria da culpa; e a objetiva que é consubstanciada na teoria 

do risco (MELLO, 2004, p. 527).  

A teoria da culpa é a mais antiga, tendo sua origem no Direito Romano e sendo 

desenvolvida no direito internacional por Hugo Grotius no século XVII, baseada no princípio 

“qui in culpa non est, natura ad nihil tenetur”, ou seja, “previsibilidade razoável ou numa 

previsão sem intenção de causar consequências”. Para um Estado ser responsabilizado segundo 

a teoria da culpa, precisaria violar uma norma internacional com culpa. Este parecer 

permaneceu entre os internacionalistas por muito tempo (MARQUES, 2007, p. 7).   

Considerando o conceito apresentado por Andrade; Pereira (2016, p. 138) “para a 

corrente subjetiva [...] a responsabilidade internacional deve resultar de um ato culposo (stricto 

sensu) ou doloso do Estado36, quando presente, neste último caso, a vontade de praticar o ato 

ou evento danoso a outrem”. Por isso, a execução de um ato objetivamente ilícito não é 

suficiente, é necessário que o Estado que o executou tenha atuado com culpa ou dolo.  

De acordo com a teoria do risco ou corrente objetiva, o Estado é responsável pois 

desobedeceu a uma norma internacional. Assim, da verificação do nexo causal entre o ato ilícito 

e o Estado surge a responsabilidade internacional. Seguindo esta teoria, para averiguar se haverá 

a responsabilização estatal em decorrência de um ato ilícito, basta ter havido uma ofensa ao 

direito internacional e que tenha resultado em um dano para o outro sujeito internacional, desta 

forma, não se analisa a culpa subjetiva (MARQUES, 2007, p. 8). 

Nesta mesma linha, Andrade; Pereira (2016, p. 138) apontam que a teoria objetiva é 

relativamente mais recente do que a subjetiva, e que o Estado será responsabilizado 

 
36 A palavra ‘culpa’ dentro do direito internacional deve ser entendida em sentido amplo, abrangendo a culpa em 

sentido estrito e o dolo (ANDRADE; PEREIRA, 2016). 



48 
 

internacionalmente simplesmente por ter violado uma norma internacional da qual tinha o dever 

de respeitar, seja esta consuetudinária ou convencional, bastando a existência de um nexo de 

causalidade entre o ilícito cometido e a atuação estatal. Nesta linha, não é considerado o 

elemento da culpabilidade, “pois não importam os motivos ou os fatos que levaram o Estado a 

atuar delituosamente, mas o que está em jogo é tão-somente o risco assumido pelo Estado ao 

praticar determinado ato violador do Direito Internacional”. 

A teoria objetiva tem sido aplicada em novos ramos do direito internacional, como nos 

casos de exploração nuclear e cósmica, e em situações inerentes à proteção internacional do 

meio ambiente e dos direitos humanos (ANDRADE; PEREIRA, 2016, p. 138). No entanto, em 

termos de jurisprudência internacional, a teoria que mais tem se aplicado é a subjetiva por 

proteger mais o Estado. “Por outro lado, inúmeras decisões que vêm sendo tomadas têm adotado 

a teoria do risco, principalmente em campos como o direito espacial e o direito nuclear” 

(MARQUES, 2007, p. 8).  

Marques (2007, p. 8) faz uma ponderação muito interessante sobre a aplicação da 

responsabilidade estatal subjetiva versus objetiva:  

[...] o regime geral é o da responsabilidade por culpa, sendo, portanto, a 

responsabilidade objetiva um regime especial que excepciona o regime geral. Em 

função disso, esse tipo de responsabilidade necessita de um regulamentação mais 

precisa dos tratados internacionais, que preveem normalmente: a definição do que seja 

um dano, a atribuição da autoria do dano, a obrigatoriedade de seguros para as 

atividades reguladas, as causas da limitação ou exclusão de responsabilidade e a 

indicação dos foros judiciais internos dos Estados nos quais as vítimas poderão 

exercer seus direitos subjetivos.  

 

Historicamente, verifica-se que a corrente subjetiva (teoria da culpa) predominava no 

ramo da responsabilização internacional do Estado, e que atualmente a responsabilidade 

objetiva (teoria do risco) vem demostrando cada vez mais importância. Por conseguinte, os 

próximos tópicos irão tratar das iniciativas de codificação das normas consuetudinárias sobre a 

responsabilidade internacional do Estado, sendo uma delas o projeto de Artigos elaborado pela 

Comissão de Direito Internacional da ONU.  

 

2.2 Iniciativas de Codificação do Direito Internacional 
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Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos por meio do Federal Tort Claim 

Act 37(1946) e o Reino Unido através do Crown Procedding Act 38(1947), passaram a considerar 

o Estado como uma entidade dotada de personalidade jurídica, que possui titularidade de 

direitos e obrigações, abandonando a ideia da irresponsabilidade estatal e a substituindo pela 

responsabilidade do Estado sustentadas pela ideia da culpa. A partir deste momento, inicia-se a 

tentativa de codificação dos costumes internacionais, estes relacionados a responsabilidade dos 

Estados, por intermédio de práticas da Sociedade das Nações e da Organização das Nações 

Unidas (CASELLA, 2008). 

Para uma melhor compreensão, será exibida a definição de codificação apresentada 

por Garcia (2004), que “consiste na conversão, em um corpo sistemático de regras escritas, das 

normas vigentes com pertinência a determinada matéria ou determinada relação [...] tais 

normas, ainda que em vigor, nem sempre são escritas como ocorre, verbi gratia39, com as de 

natureza consuetudinária”. 

A codificação é a habilidade de reunir, em lei, assunto relativo a uma área do direito. 

Deste modo, parece coerente dizer que a ideia de codificar o direito internacional é uma tarefa 

de seleção de normas costumeiras apoiadas em critérios de tempo ou de tema.  

Neste sentido, Garcia (2004) sugere que a codificação, seria:  

Em resumo, pode-se dizer que a principal função da codificação no direito 

internacional é a conversão do direito costumeiro em direito convencional. [...] no 

entanto, ao dar forma escrita ao direito consuetudinário, verificam-se, quase sempre, 

modificações e aperfeiçoamentos. A codificação tem sempre envolvido algum 

elemento de ‘lege ferenda’, ou seja, certa ampliação de princípios e normas vigentes 

para preencher lacunas no direito e adaptá-lo às novas situações.  

 

Os movimentos de codificação do direito internacional atingiram o ponto mais alto na 

década de 1924, quando a Assembleia da Sociedade das Nações sugeriu que fosse convocada 

uma comissão de especialistas formada por dezessete juristas para indicar em quais âmbitos do 

direito internacional era necessário chegar a um entendimento comum. Em um primeiro 

encontro, onze ramos do direito foram indicados para que posteriormente fossem analisados e 

desenvolvidos por subcomissões, com o propósito de verificar a possibilidade de codificação. 

Dentre os ramos do direito indicados, se encontrava a responsabilidade do Estado (SOUTO, 

2017, p. 49).  

 
37 Lei Federal de Reivindicações por Delito. Federal Tort Claim Act é um estatuto federal que permite que partes 

privadas processem os Estados Unidos em um tribunal federal por delitos cometidos por pessoas agindo em nome 

dos EUA (GODOY, 2004).  
38 Lei de Procedimentos da Coroa. Crown Proceeding Act é uma lei criada pelo Parlamento do Reino Unido, que 

pela primeira vez, autorizou que ações civis sejam movidas contra (GODOY, 2004). 
39 Uma abreviação em latim que equivale a: “como tal”, “por exemplo”. 
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Em 1927 após inúmeras análises, a Assembleia da Sociedade das Nações optou por 

submeter os seguintes temas à primeira conferência de codificação, sendo estes: águas 

territoriais, nacionalidade e responsabilidade estatal. Assim, em 1930, um grupo de cinco 

especialistas apresentaram as matérias na Conferência de Codificação de Haia, que abordou 

basicamente o tema relacionado a ofensas de estrangeiros, mas não chegou a um entendimento 

sobre as questões relacionadas a responsabilidade do Estado (FRANCISCO, 2010; SOUTO, 

2017, p. 49).  

Vinte anos após as primeiras análises, a Comissão de Direito Internacional40 foi 

instituída no contexto das Nações Unidas em 1947, com o propósito de fazer recomendações 

referentes à codificação do direito internacional. Com o objetivo de incentivar o 

desenvolvimento e a evolução do direito internacional, quatorze temas foram propostos para a 

codificação, estando entre estes, a responsabilidade do Estado.  

A Comissão inseriu o tema da responsabilidade internacional em sua primeira sessão 

no ano de 1949, como um dos problemas prioritários a serem estudados, logo, pode-se dizer 

que o instituto da responsabilidade internacional dos Estados é dos mais antigos e importantes 

para a presente Comissão (MARQUES, 2007). 

Assim, em 1950 foi realizada a primeira tentativa da Comissão de Direito Internacional 

de codificar a responsabilidade internacional. O primeiro relator41 especialista nomeado foi o 

Professor Cubano F. García Amador, que elaborou seis relatórios dentre os anos 1956 a 1961, 

contudo, os temas relacionados ao direito do mar, tratados e imunidade diplomática foram 

favorecidos. Em 1963, a Comissão reconsiderou a abordagem ao tema com a nomeação de 

Roberto Ago como relator especial, que recomendou que a Comissão deveria se concentrar na 

definição de regras gerais da responsabilidade internacional do Estado. Roberto Ago produziu 

oito relatórios entre os anos de 1969 e 1980, destes, a Comissão adotou provisoriamente 35 

artigos que compreendem a Parte Um do projeto de Artigos sobre a origem da responsabilidade 

do Estado (CRAWFORD, 2013, p. 36). 

 
40 “A Comissão se reúne, anualmente, em Genebra. Os trabalhos têm, na hora atual, duração de 12 semanas. Seus 

membros são eleitos pela Assembleia Geral para mandato de cinco anos, admita reeleição. Inexiste vínculo de 

subordinação com o Estado de origem. Os componentes são escolhidos a título pessoal” (GARCIA, 2004, p. 277). 
41 “Eles são, em geral, especialistas de reconhecida competência em direito internacional e, na sua maioria, 

professores universitários. Para cada tópico é designado relator especial. Ele deve apresentar relatório anual com 

estudo da matéria e oferecer minutas de artigos. A Comissão analisa os relatórios e os debate em sessões públicas. 

Após, esta transmite as minutas ao Comitê de Redação (entre 15 e 18 membros), que as examina e propõe redação 

final. O comitê tem papel de relevo no trabalho final. Ele tenta resolver e reconciliar diferenças, bem como, adotar 

postura mais pragmática” (GARCIA, 2004, p. 277).  
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Posteriormente entre 1980 e 1986, Willem Riphagen foi nomeado relator especial após 

Roberto Ago ser eleito para o Tribunal Internacional de Justiça. Riphagen apresentou sete 

relatórios referente ao conteúdo, formas e graus de responsabilidade internacional, como 

também, sobre solução de controvérsias acompanhado de comentários, representando a Parte 

Dois e Três do Projeto de Artigos, porém apenas cinco projetos de artigos foram escolhidos 

neste período. Prosseguindo, no ano de 1987 ao 1996, Gaetano Arangio-Ruiz, apresentou oito 

relatórios permitindo que a primeira versão do projeto de Artigos fosse concluída. No entanto, 

em primeira leitura, muitos pontos foram questionados e o projeto não foi acolhido, obrigando 

a Comissão a dar sequência nos estudos para aprimorar o projeto sobre responsabilidade 

(CRAWFORD, 2013, p. 145).  

Em 1997, James Crawford foi escolhido como o novo relator especial com a 

responsabilidade de conduzir a segunda leitura do projeto de Artigos. “O trabalho deveria 

enfrentar os problemas indicados no texto de 1996, incorporando, [...] os comentários 

oferecidos, bem assim, a jurisprudência mais recente da Corte Internacional de Justiça” 

(GARCIA, 2004, p. 280). Os pontos mais importantes destacados, foram: solução de 

controvérsias, o regime de contramedidas e os crimes internacionais dos Estados (SOUTO, 

2017, p. 50). 

No primeiro informe, Crawford fez uma síntese das demandas mais controversas  da 

doutrina para os Estados, reordenando os artigos iniciais com uma redação aperfeiçoada. Apesar 

disso, o enfoque do relator se deu no polêmico artigo 19 que tratava do conceito de crime de 

Estado42, considerado o tópico primordial do projeto original. O autor sugeriu a eliminação do 

artigo 19, por considerar que a permanência do artigo poderia comprometer o projeto como um 

todo, bem como, a diferença entre a obrigação da conduta e do resultado presentes nos artigos 

20 e 21 do primeiro projeto (GARCIA, 2004, p. 280-281).   

No ano 2000, Crawford apresentou seu terceiro informe reestruturado para discussão 

na Comissão de Direitos Internacionais, que após, foi remetido ao Comitê de redação. A 

proposta não foi aprovada pela Comissão, mas foi exposta publicamente para que surgisse uma 

nova oportunidade de comentários por parte dos governos. Assim, em abril de 2001, a CDI 

 
42 O artigo polêmico trazia a distinção entre crimes e delitos internacionais. “O parágrafo segundo definia como 

tipo especial de fato internacionalmente ilícito aquele resultante da violação por um Estado de uma obrigação tão 

essencial para a salvaguarda dos interesses fundamentais da comunidade internacional que sua violação é 

reconhecida como crime por essa comunidade em seu conjunto. [...] Argumentam que o suposto caráter punitivo 

violaria o princípio ‘imposibile est quod societas delinquat’. Concluem observando que a penalização de certas 

condutas só é possível no âmbito de um sistema judicial com garantias processuais, defesa e provas. [...] frase 

cunhada por Kelsen (1953, p. 87): a responsabilidade internacional não é nem civil nem penal, é simplesmente 

internacional” (GARCIA, 2004, p. 281). 
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reconheceu o texto nomeado Artigos sobre a Responsabilidade do Estado por Atos 

Internacionalmente Ilícitos. Posteriormente, a Assembleia Geral da ONU adotou o projeto por 

meio da Resolução 56/83 em dezembro de 2001, voltando a recomendá-lo em 2004, 2007, 2010, 

2013 e 2016, sem prejuízo de outras novas medidas adequadas (GARCIA, 2004, p. 281-282). 

O Projeto de Artigos não é provido de compulsoriedade jurídica, contudo, é apontado 

como uma legítima fonte do direito internacional e tem sido reiteradamente mencionado e 

utilizado como fundamento nas decisões proferidas pelos tribunais internacionais. Os Artigos 

representam o direito costumeiro, aprimoram o direito internacional, são considerados 

fortemente convincentes além do projeto representar a opinião da maioria dos estudiosos deste 

tema (SOUTO, 2017, p. 51).  

Ainda que a decisão sobre a conclusão deste projeto esteja sendo protelada, uma vez 

que a matéria do projeto será reexaminada, é notável que os Artigos da Comissão de Direitos 

Internacionais têm um papel positivo em impulsionar as normas secundárias de 

responsabilidade do Estado.  

 

2.3 Projeto da Comissão de Direito Internacional Sobre Responsabilização Estatal pela Prática 

de Atos Internacionalmente Ilícitos  

 

A Comissão de Direito Internacional positivou a temática da responsabilidade 

internacional por meio da elaboração do Projeto de Artigos da ONU sobre a Responsabilidade 

Internacional dos Estados por Atos Internacionalmente Ilícitos, tendo iniciada a redação em 

1955 e sendo concluída somente em 2001. O presente projeto é composto por cinquenta e nove 

artigos e é dividido em quatro subitens, o objetivo principal desta codificação é de assegurar o 

respeito à igualdade soberana dos Estados, tornando-se um recurso muito útil para possibilitar 

a aplicação dos interesses da sociedade no sistema jurídico internacional.  

A primeira parte consiste em cinco capítulos: o primeiro trata dos princípios gerais da 

responsabilidade internacional; o segundo versa sobre a atribuição da conduta a um  Estado, 

definindo quais órgãos e suas condutas serão considerados atos do Estado para fins de 

responsabilização, como também, quando a ação de terceiros pode ser imputada ao Estado; o 

terceiro refere-se às circunstâncias em que ocorre a violação de uma obrigação internacional; o 

quarto refere-se aos preceitos da responsabilidade de um Estado em conexão com um ato de 

outro Estado e atos de outros Estados, o que na legislação nacional seria denominado 
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cumplicidade; e, por fim, o quinto capítulo estipula as causas de excludentes de ilicitude 

(WITTICH, 2002, p. 893).  

A segunda parte apresenta as implicações que resultam do cometimento de um ato 

internacionalmente ilícito, sendo dividida em três capítulos. O primeiro capítulo aponta os 

princípios básicos que devem ser adotados pelo Estado responsável, devendo dar continuidade 

ao dever de cumprimento da obrigação violada e de interromper a continuação do ilícito; o 

segundo versa sobre os meios de reparação do prejuízo, sendo estes, a restituição, a indenização, 

a satisfação e os juros; e, o terceiro capítulo aborda o cometimento de graves violações de 

obrigações decorrentes de normas imperativas de direito internacional geral (WITTICH, 2002, 

p. 893).  

A terceira parte trata da implementação da responsabilidade internacional de um 

Estado, cujo primeiro capítulo apresenta as situações de direito para invocar a responsabilização 

de um Estado; e o segundo capítulo faz menção às contramedidas. Por último, a quarta parte 

traz previsões gerais, inclusive de questões de responsabilização estatal que não estão reguladas 

pelo presente projeto de artigos, que se aplicam a todo o conjunto de artigos (WITTICH, 2002, 

p. 893-894).   

Os artigos não se destinam a determinar o conteúdo das obrigações internacionais às 

quais possíveis violações motivem à responsabilidade estatal, está incumbência é das normas 

primárias que se baseiam no direito consuetudinário e nas normas convencionais do direito 

internacional. Inclusive, as normas de responsabilização em decorrência da violação de 

obrigações convencionais coincidem com as normas utilizadas em tratado, estabelecida na 

Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969 (SOUTO, 2017, p. 54). 

O Projeto de Artigo se fundamenta em dois princípios fundamentais sobre os aspectos 

gerais da responsabilidade, estes estão dispostos no primeiro capítulo:  

Art. 1° Todo ato internacionalmente ilícito de um Estado acarreta sua 

responsabilidade internacional. 

Art. 2° Há um ato internacionalmente ilícito do Estado quando a conduta, consistindo 

em uma ação ou omissão: 

a) é atribuível ao Estado consoante o Direito Internacional; e 

b) constitui uma violação de uma obrigação internacional do Estado (COMISSÃO 

DE DIREITO INTERNACIONAL, 2001).  

 

Assim, os Estados só podem ser incriminados pelas condutas que lhe são atribuíveis; 

como também, só poderão ser responsabilizados por condutas ilícitas internacionalmente. 

Verifica-se que a existência de danos ou culpa não são elementos constituintes da 

responsabilidade, pois são regulados pela norma primária (WITTICH, 2002, p. 893). Neste 

sentido, Crawford (2013) menciona que a responsabilidade estatal se funda no princípio da 
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responsabilidade objetiva, neste sentido, uma vez que há violação de uma obrigação devida já 

estabelecida no direito internacional, é suficiente para abranger as consequências da 

responsabilidade.  

Importante citar que os artigos da Comissão de Direito Internacional não fazem 

diferenciação entre a responsabilidade criminal e civil, diferente das normas internas nacionais. 

Inserir a responsabilidade criminal do Estado no projeto de artigos já gerou muitas contradições, 

pois é praticamente inexistente a prática estatal de penalizar o Estado. Este fato não quer dizer 

que o Estado não irá responder, no âmbito do direito internacional, pelo cometimento de vários 

tipos de violações que prejudiquem outros Estados e pessoas (SOUTO, 2017, p. 56).  

O capítulo segundo trata do princípio da atribuição da responsabilidade definindo as 

circunstâncias em que uma conduta será objeto de responsabilização. O artigo 4° prevê que a 

conduta de uma pessoa ou de um grupo é atribuída ao Estado se estes estiverem agindo de fato, 

sob a direção ou controle do Estado43. Desta forma, as atividades militares e paramilitares 

poderiam se enquadrar neste artigo?  

Neste sentido, Stephan apresentou que o CIJ teve que responder se o grau de controle 

exercido pelos Estados Unidos sobre o Contras foi suficiente para fazer os atos ilícitos deste 

último atribuível ao primeiro. O Tribunal considerou que, “apesar do elevado grau de 

dependência do Contras aos Estados Unidos em termos de financiamento, logística e outro 

apoio, os Estados Unidos não têm o necessário controle eficaz das operações militares ou 

paramilitares no curso da qual as supostas violações foram cometidas” (WITTICH, 2002, p. 

893-895).  

 
43 Art. 4° Conduta dos órgãos de um Estado: 

1. Considerar-se-á ato do Estado, segundo o Direito Internacional, a conduta de qualquer órgão do Estado que 

exerça função legislativa, executiva, judicial ou outra qualquer que seja posição na organização do Estado, e 

independentemente de se tratar de órgão do governo central ou de unidade territorial do Estado.  

2. Incluir-se-á como órgão qualquer pessoa ou entidade que tenha tal status de acordo com o direito interno do 

Estado.  

Art. 5° Considerar-se-á ato do Estado, segundo o Direito Internacional, a conduta de uma pessoa ou entidade que 

não seja um órgão do Estado, consoante o artigo 4°, que, de acordo com a legislação daquele Estado, possa exercer 

atribuições do poder público, sempre que a pessoa ou entidade esteja agindo naquela qualidade na situação 

particular. [...]  

Art. 8° Considerar-se-á ato do Estado, segundo o Direito Internacional, a conduta de uma pessoa ou grupo de 

pessoas se esta pessoa ou grupo de pessoas estiver de fato agindo por instrução ou sob a direção ou controle daquele 

Estado, ao executar a conduta. 

Art. 9° Considerar-se-á ato do Estado, segundo o Direito Internacional, a conduta de uma pessoa ou grupo de 

pessoas se a pessoa ou grupo de pessoas estiver de fato exercendo atribuições do poder público na falta ou ausência 

de autoridades oficiais e em circunstâncias tais que requeiram o exercício daquelas atribuições (COMISSÃO DE 

DIREITO INTERNACIONAL, 2001).  
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Esta interpretação do CIJ parece ter sido modificada pelo TPI no caso da ex-Iugoslávia, 

pois o Tribunal entendeu que o grau básico de controle pelas autoridades Iugoslavas sobre as 

forças armadas da República Srpska, foi de controle geral indo além do mero financiamento e 

equipamento, abrangendo também a atuação no planejamento e uma supervisão das operações 

militares. “O Tribunal assim, reprovou o padrão aplicado pelo CIJ. Em particular, o mandato 

do TPI é lidar com questões de responsabilidade criminal individual e não declarar a 

responsabilidade” (WITTICH, 2002, p. 893-895, tradução livre).   

Seguindo este princípio, a única conduta imputada ao Estado será pelos atos realizados 

pelos seus órgãos do governo e oficiais. Esta teoria é fundamentada sobre a ideia de que o 

Estado possui controle sobre os seus órgãos oficiais, sejam eles, estaduais ou federais, de função 

legislativa, judiciária ou executiva (SOUTO, 2017, p. 56).  

O segundo princípio fundamental da responsabilização estatal em função de um ato 

internacionalmente ilícito, é a contrariedade ou a violação de uma obrigação internacional. “O 

fato da conduta do Estado não estar em conformidade com a obrigação que lhe é exigida é 

muitas vezes usado pelo Tribunal para justificar a existência de um ilícito” (ZAYTSEVA, 2014, 

p. 378). 

Este elemento está previsto no art. 12° “há uma violação de uma obrigação 

internacional por um Estado quando um ato deste Estado não está em conformidade com o que 

lhe é requerido pela obrigação, seja qual for a origem ou natureza dela”. O artigo não delimita 

a origem, podendo ser estabelecida por uma norma internacional costumeira, por um tratado, 

por um princípio geral, por um acórdão do Tribunal de Justiça ou por uma decisão de uma 

organização internacional (ZAYTSEVA, 2014, p. 378). 

Neste interim, o Estado não pode se utilizar da licitude do direito interno para se eximir 

de uma responsabilização. A Comissão de Direito Internacional justificou esse posicionamento 

com base em jurisprudência consolidada, como por exemplo, o caso Reparations for Injuries 

Suffered in the Service of the United Nations de 1949 e ELSI de 1989 (SOUTO, 2017, p. 57). 

Em conformidade com a teoria tradicional do direito internacional, a responsabilização 

estatal se limitava à dimensão do dano causado. Com o desenvolvimento do direito 

internacional e o acolhimento das normas de jus cogens44, a responsabilidade do Estado deixou 

 
44 “pode ser visto como um conjunto de normas imperativas de direito internacional público. Reflete padrões 

deontológicos sedimentados no âmbito da comunidade internacional, cuja existência e eficácia independem da 

aquiescência dos sujeitos de direito internacional. Deve ser observado nas relações internacionais e projeta-se, em 

alguns casos, na própria ordem jurídica interna. [...] O conceito há muito difundido no âmbito da comunidade 

internacional terminou por ser incorporado pelo art. 53 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, que 

considera nulo qualquer tratado que destoe do jus cogens” (GARCIA, 2016).  
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de submeter-se a existência de dano para que houvesse a violação de uma obrigação 

internacional, defender o direito e fazer com que este seja respeitado se tornou prioridade para 

a comunidade internacional. O objetivo da CDI não é dizer que o dano moral ou material é 

menos importante, e sim, que não será imposto como condição para que uma norma de direito 

internacional possa acarretar a responsabilidade do Estado.  

O projeto prevê algumas causas de exclusão da ilicitude, afastando assim, a 

responsabilidade estatal em determinadas situações. A exclusão da ilicitude não extingue uma 

obrigação, apenas justifica a violação de uma obrigação internacional. O capítulo quinto traz 

algumas causas de excludente de antijuricidade, sendo estas:  o consentimento (art. 20°); a 

legítima defesa (art. 21°); as contramedidas (art. 22°, 49° e 54°); a força maior (art. 23°); o 

perigo extremo (art. 24°) e o estado de necessidade (art. 25°).  

O consentimento corresponde a justificação de um ato lesivo, afastando a lesividade 

que este ato teria, ou seja, é a anuência do titular de um direito para o exercício de um ato lesivo 

deste direito, desde que o ato se mantenha dentro dos limites concedidos. Para que este seja 

válido, não pode ser contraditório às normas de jus cogens, além disso, o consentimento deve 

ser formal, esclarecedor e ser dado anteriormente a prática ilícita. Olexandra expôs alguns 

exemplos de consentimento “como a exclusão da ilicitude é a autorização dos Estados de 

passagem de aviões no seu espaço aéreo, passagem dos navios por suas águas territoriais ou 

realização no seu território de uma investigação por órgãos de outro Estado” (ZAYTSEVA, 

2014, p. 380).  

O direito à legítima defesa deve atender aos requisitos estabelecidos no art. 51° Carta 

das Nações Unidas45, que é a proporcionalidade e necessidade, se utilizando do uso diferenciado 

da força (SOUTO, 2017, p. 58). Pode-se dizer que a legítima defesa é a exceção à vedação do 

uso da força no direito internacional.  

Existem dois entendimentos referentes à amplitude da legítima defesa, uma mais 

ampla e outra mais restrita. A primeira defende que o direito à legítima defesa é mais amplo do 

que aquele previsto no art. 51°, incluindo os casos contra o terrorismo e de legítima defesa 

antecipatória, neste contexto, como uma maneira de prevenir uma agressão iminente 

(ZAYTSEVA, 2014, p. 381).  

A segunda fundamenta-se puramente no art. 51º, evidenciando a necessidade de um 

conjunto de conjecturas para se utilizar da legítima defesa. A utilização deve partir-se de um 

 
45 Art. 51 Nada na presente Carta prejudicará o direito inerente de legítima defesa individual ou coletiva, no caso 

de ocorrer um ataque armado contra um Membro das Nações Unidas, até que o Conselho de Segurança tenha 

tomado as medidas necessárias para a manutenção da paz e da segurança internacionais (RESENDE, 2004, p. 357).  
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ataque armado provisório e ser utilizada até concluir a agressão ou, até o Conselho de Segurança 

tomar as medidas necessárias; sua utilização deve se dar quando não há outro meio pacífico 

para se defender da agressão, respeitando sempre a proporcionalidade e de força não excessiva 

(ZAYTSEVA, 2014, p. 382).  

As contramedidas deixam de ser ilícitas uma vez que consistem na resposta a um fato 

internacionalmente ilícito praticado, em uma ocasião anterior, por outro Estado (SOUTO, 2017, 

p, 59).  Em determinadas situações, o Estado é legitimado a adotar contramedidas para reparar 

seu dano sofrido diretamente dirigido contra o Estado que cometeu o ilícito, desde que não se 

utilize de ameaça, de uso da força e de normas de caráter humanitário (RESENDE, 2004, p. 

358).46 

A força maior é um incidente pertinente a fatos externos e não controláveis pelo 

Estado, que impedem o cumprimento de uma obrigação de direito internacional (SOUTO, 2017, 

p. 59). O art. 23° apresenta os pressupostos de admissibilidade desta excludente: “entendida 

como a ocorrência de uma força irresistível ou de um acontecimento imprevisível, além do 

controle do Estado, tornando materialmente impossível, nesta circunstância, a realização da 

obrigação” (COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, 2002).  

Partindo-se do princípio que o direito internacional não incentiva atitudes heroicas, 

situações de perigo extremo, na qual o indivíduo não ter por outro meio salvar sua vida ou de 

terceiros, a obrigação internacional excluirá o caráter ilícito do autor47 (RESENDE, 2004, p. 

360). Importante destacar que deverá haver uma proporcionalidade entre o direito violado e o 

bem protegido (SOUTO, 2017, p. 59).  

Por último, o Estado só recorrerá da excludente do estado de necessidade48 em casos 

extraordinários, quando a única opção acessível para resguardar um interesse primordial estiver 

ameaçado por um perigo grave e iminente e, seja concomitante no descumprimento de uma 

 
46 Resende (2004, p. 358-359) apontou as imposições de devem ser tomadas para que as contramedidas sejam 

legítimas: “1) devem ter por objeto induzir o Estado ofensor ao cumprimento da obrigação internacional em 

espécime vulnerada; 2) devem ser, tanto quanto possível, de natureza reversível; 3) devem ser proporcionais à 

violação a que reagem; 4) devem vir acompanhadas de prévio requerimento do Estado ofensor para que cumpra 

as obrigações primárias que lhe incumbem; 5) devem vir acompanhadas de prévia notificação oficial do Estado 

ofensor, especificando as medidas que serão tomadas e oferendo a negociação internacional”. 
47 Resende (2004, p. 360) expôs exemplos de perigo extremo: “quando o capitão de um navio de Estado busca 

refúgio, fugindo de uma tempestade, em um porto estrangeiro sem autorização, ou, quando o piloto de uma 

aeronave estatal aterrissa, desautorizadamente, em solo estrangeiro com vistas a impedir uma tragédia”.  
48 O estado de necessidade consiste em grave perigo para os interesses essenciais do próprio Estado ou da 

comunidade internacional. Para que possa ser aplicada a excludente, é necessário que o Estado não tenha 

contribuído com a causa; a violação não deve atingir gravemente interesse fundamental de outro Estado ou da 

comunidade internacional (RESENDE, 2004, p. 361). 
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obrigação internacional de menor importância. Sacrifica-se uma obrigação em detrimento de 

outra (RESENDE, 2004, p. 361).  

A segunda parte do projeto de artigos, nos artigos 30 e 31, é apontada as consequências 

da prática dos atos internacionalmente ilícitos49, apontando a obrigação de cessar o ato, assim 

como, a obrigação de reparar integralmente o dano causado. Referente à obrigação de cessação 

e da não repetição do ato50, o Estado é obrigado a cessar os atos contínuos, e, se as circunstâncias 

exigirem, deve mostrar as garantias adequadas de não repetição de tal ato (ZAYTSEVA, 2014, 

p. 383). 

A cessação põe fim a uma violação continuada, enquanto a garantia de não repetição 

tem função preventiva para assegurar o cumprimento da obrigação no futuro. O art. 31 

estabelece que o Estado responsável pelo ato ilícito internacional é obrigado a reparar 

completamente os danos causados, sejam eles materiais ou morais que tenham resultado da 

violação51. O nexo de causalidade entre ato ilícito internacional e dano é tratado no art. 31, 

admitindo a obrigação primária violada e as circunstâncias da violação sem adições qualitativas, 

assim, brevemente, o dano deve ser em consequência do ato ilícito (WITTICH, 2002, p. 900). 

A parte dois do presente capítulo sinaliza os tipos de reparações existentes: a 

restituição em espécie, a indenização e a satisfação, que poderá ser exigida pelo Estado 

responsável de forma isolada ou cumulativa a depender do caso em concreto. A primeira 

modalidade de reparação é a restituição.   

Segundo o artigo 35° de Draft Articles, sempre que restabelecer situação que 

anteriormente existia não seja materialmente impossível e quando não implique um 

encargo desproporcionado relativamente ao benefício derivado da restituição em vez 

 
49 Ainda que uma violação seja desprovida de caráter ilícito em decorrência de uma excludente de ilicitude, o 

Estado não está livre de suprir à compensação dos prejuízos oriundos de seus atos. Neste sentido, a posição da 

CDI confirma a possibilidade jurídica de reparação dos resultados lesivos de atos internacionalmente lícitos 

(RESENDE, 2004, p. 362).  
50 A autora apontou dois exemplos significantes da obrigação de cessar e de garantia de não repetição de ato ilícito: 

“O caso Rainbow Warrior (Nova Zelândia vs. França). [...] em 1985, uma equipe de agentes franceses afundou 

um navio do Greenpeace chamado Rainbow Warrior enquanto este esteve no porto de Nova Zelândia, um dos 

membros da tripulação foi morto. Dois agentes franceses foram acusados e condenados pelo tribunal de Nova 

Zelândia a dez anos de prisão. O problema entre a França e Nova Zelândia surgiu quando a França exigiu a 

libertação desses dois agentes e a Nova Zelândia exigiu o pagamento de indenização pelo fato ocorrido. O Tribunal 

afirmou neste caso que devem existir, obrigatoriamente, duas condições para que o dever de cessação do ato ilícito 

se possa verificar, precisamente, que o ato ilícito tenha um caráter contínuo e que a regra que foi violada esteja 

ainda em vigor no momento em que a ordem foi emitida”. Também, o caso LaGrand em que “a Alemanha exigiu 

aos Estados Unidos uma garantia de não repetição do ilícito. Contudo, os Estados Unidos responderam que tal 

pedido não era adequado, principalmente, tendo em conta que os Estados Unidos da América já tinham pedido 

desculpa, o que era suficiente naquele caso em concreto” (ZAYTSEVA, 2014, p. 383).  
51 O autor aponta que no direito internacional não há uma definição uniforme de dano ou lesão, e que do ponto de 

vista etimológico “lesão está de acordo com a injúria latina, que denota uma certa categoria de atos contrários ao 

prescrito pela lei (isto é, ilegalidade), enquanto dano deriva do latim damnum e denota a perda, ou seja, o resultado 

realmente prejudicial do ato ilícito ou legal” (WITTICH, 2002, p. 900, tradução livre). 
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de indenização. Consiste em reposição das coisas no estado em que se encontravam 

antes da lesão (ZAYTSEVA, 2014, p. 384).  

 

O Estado responsável deverá pagar uma indenização se a restituição não foi possível, 

desproporcional ou insuficiente para proporcionar total reparação (WITTICH, 2002, p. 900, 

tradução livre). A indenização é aplicada quando verdadeiras perdas são causadas em 

decorrência das violações internacionais, situações que não cabem reparação e a compensação 

é a única maneira de reparar, são os casos das mortes de prisioneiros52, destruição de 

propriedades, danos ambientais53 (SOUTO, 2017, p. 60).    

Para fins de indenização, o dano susceptível de avaliação financeira abarca tanto o 

dano sofrido pelo próprio Estado (v.g.: danos a seus bens ou a seu pessoal; gastos 

razoavelmente realizados para remediar ou minorar os prejuízos decorrentes de um 

ato internacionalmente ilícito) como os danos sofridos pelos nacionais deste Estado, 

sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, em cujo nome o ente soberano apresente uma 

reclamação em decorrência de sua proteção diplomática (RESENDE, 2004, p. 365).  

 

A última forma de reparação é a satisfação, que somente será posta quando as duas 

primeiras, restituição e indenização, não forem suficientes ou impossíveis de serem aplicadas. 

Exemplificando, o Estado responsável causou um dano moral que não pode ser quantificado, 

podendo o autor da violação realizar uma expressão de arrependimento, uma expressão de 

pesar, um pedido formal de desculpas ou qualquer outro meio adequado. É interessante 

evidenciar que sua função é restaurativa e não punitiva, por isso, não pode se dar mediante 

constrangimento ou humilhação (SOUTO, 2017, p. 60-61; ZAYTSEVA, 2014, p. 385; 

WITTICH, 2002, p. 901, tradução livre).  

O terceiro capítulo trata das violações graves de obrigações decorrentes de normas 

imperativas de direito internacional geral, as normas de jus cogens. Estas normas detêm de um 

valor hierárquico superior em relação as outras normas de Direito Internacional, por isso só 

podem ser alteradas por meio de regra da mesma natureza.  

Assim, são normas “imperativas, universais e inderrogáveis, ou seja, [...] limitam a 

autonomia da vontade dos Estados, tratam das matérias de valor essencialmente humano e 

universal, e impõem a observância de um determinado comportamento aos seus destinatários”. 

Os Estados têm a obrigação de pôr fim a toda violação grave às normas imperativas de Direito 

 
52 “Em alguns casos de difícil equivalência monetária, especialmente em que estejam envolvidas perdas de vidas, 

de oportunidades ou danos psicológicos, o processo de quantificação pecuniária do prejuízo efetiva-se por 

aproximação e por intermédio do arbitramento do momento devido à vítima” (RESENDE, 2004, p. 366).  
53 “Com relação aos danos ao meio ambiente, em conjunto, tais não se limitam aos prejuízos que podem 

quantificar-se facilmente como os gastos de limpeza ou de perda de valor de um determinado bem. As 

preocupações ambientais atuais evidenciam situações em que os valores tradicionalmente circunscritos devem 

transcender para inclusão de elementos ecológicos outros tais quais a biodiversidade” (RESENDE, 2004, p. 366).  
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Internacional, por isso, nenhum Estado pode admitir como lícita a violação de uma norma de 

jus cogens (ZAYTSEVA, 2014, p. 386).    

Art. 40 Aplicação deste Capítulo: 

1. Este Capítulo se aplica à responsabilidade que é acarretada por uma violação 

grave por um Estado de uma obrigação decorrente de uma norma imperativa de 

Direito Internacional geral. 

2. Uma violação de tal obrigação é grave se envolve o descumprimento flagrante ou 

sistemático da obrigação pelo Estado responsável (COMISSÃO DE DIREITO 

INTERNACIONAL, 2002).  

 

A parte três trata da implementação da responsabilidade do Estado dividida em dois 

capítulos. O primeiro traz a invocação da responsabilidade do Estado, incluindo as questões de 

admissibilidade das reclamações, a perda do direito de invocar a responsabilidade, como 

também, os casos de diversidade de Estados responsáveis e feridos (WITTICH, 2002, p. 907, 

tradução livre). 

Segundo o art. 42 do projeto da CDI, um Estado lesado terá o direito de invocar a 

responsabilidade de outro Estado quando já detém um direito ao cumprimento da obrigação 

acordada por um tratado bilateral; quando um Estado for atingido por uma obrigação da qual 

faz parte, ou a comunidade internacional como um todo; e quando o desempenho da obrigação 

é condição essencial para o desempenho de todos os outros Estados (COMISSÃO DE DIREITO 

INTERNACIONAL, 2002). 

O art. 48 apresenta a opotunidade da invocação da responsabilidade por um Estado 

que não seja lesado, ou seja, que não possua um dano direto, quando a obrigação violada existe 

em relação à interesse coletivo de um grupo de Estados ou a obrigação violada existe em relação 

à comunidade internacional como um todo. Todavia, as exigências são limitadas à suspensão 

do ato ilícito e garantia de não repetição. Somente o Estado lesado e os favorecidos da obrigação 

violada podem requerer a reparação (COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, 2002). 

A notificação da reclamação é meio a ser utilizado pelo Estado lesado que deseja 

invocar a responsabilidade do outro Estado. Na notificação deverá conter a conduta adequada 

para a cessação do ato ilícito, assim como, a forma de reparação que restaure a situação a seu 

status quo ante. Ainda, o art. 44 da CDI, estabelece que a admissibilidade da reclamação está 

sujeita aos preceitos aplicáveis sobre a nacionalidade das reclamações54, todavia, em 

decorrência da CDI não incluir as condições de admissibilidade dos tribunais internacionais, a 

notificação não se submete a outras condições jurisdicionais (SOUTO, 2017, p. 61-62).  

 
54 A notificação de reclamação se sujeita ao regulamento de esgotamento de recursos internos e aos remédios 

nacionais aplicáveis que ainda não foram esgotados (SOUTO, 2017, p. 62). 
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Contudo, o art. 45 da CDI expôs que a renúncia e a aquiescência podem causar a 

extinção do direito de invocar a responsabilidade do Estado responsável. A renúncia ocorre 

quando o Estado lesado se manifesta na dispensa de reivindicar um direito ou uma reclamação. 

No entanto, com base no art. 48 da CDI, se a renúncia for em relação a uma obrigação erga 

omnes55 e o Estado lesado opte por renunciar o seu direito de invocar a responsabilidade pela 

violação de um direito, este Estado não pode proibir que outro Estado a reivindique. Já a 

aquiescência56 é a inércia do Estado nas circunstâncias em que se necessita uma resposta deste, 

podendo resultar na extinção do direito ou da reclamação (SOUTO, 2017, p. 62).  

A concretização da efetivação da responsabilidade pode se dar por via de negociações, 

pelos tribunais internacionais ou por arbitragem (SOUTO, 2017, p. 62). Referente à efetividade 

dos Artigos sobre a responsabilização estatal já foram consideradas duas hipóteses: uma 

convenção sobre a responsabilidade do Estado e alguma forma de garantia dos artigos pela 

Assembleia Geral (CRAWFORD; OLLESON; PEEL, 2001, p. 969). 

Em relação a proposta de uma convenção, a vantagem está na durabilidade e 

autoridade que tem um tratado multilateral, contudo inúmeros governos consideraram que uma 

convenção exige cuidado e é um trabalho muito demorado, contudo, a adoção dos Artigos pela 

Assembleia Geral ofereceria maior flexibilidade e continuidade no desenvolvimento jurídico. 

Para o momento, optar-se pela ideia de confiar em tribunais internacionais, na prática estatal e 

na doutrina parece razoável. Pois, mesmo após a CDI aprovar provisoriamente o Projeto de 

Artigos, a Corte Internacional já havia se referido ao projeto em inúmeras ocasiões, 

demonstrando que a longo prazo os artigos têm tido influência no direito internacional 

(CRAWFORD; OLLESON; PEEL, 2001, p. 969). 

Seguindo a linha da responsabilidade, o tópico subsequente tratará da responsabilidade 

compartilhada no direito internacional, considerando a possível responsabilização 

compartilhada entre Estados e entidades não-estatais. 

 

2.4 A Responsabilidade Compartilhada em Âmbito Internacional  

 

 
55 “Obrigações erga omnes são normas, oriundas do direito costumeiro internacional, que tratam de bens jurídicos 

cuja proteção é de interesse e de responsabilidade de todos os Estados. [...] as normas que cria obrigações erga 

omnes se dirige a toda comunidade internacional, de sorte que todos os Estados poderão invocar a responsabilidade 

daquele que a violou” (BARROS, 2015).  
56 No caso da aquiescência “o silêncio é considerado um consentimento implícito. [...] faz-se imprescindível uma 

análise caso a caso do decurso temporal necessário de inatividade do Estado lesado e, além disso, a inação por 

parte desse deve ocorrer em circunstâncias que exigiam alguma ação (SOUTO, 2017, p. 62). 
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Em conformidade com o instituto jurídico da responsabilidade internacional, apenas 

os sujeitos de Direito Internacional que detém a personalidade jurídica internacional integral 

podem ser responsabilizados perante os tribunais internacionais. Todavia, será o Estado 

responsabilizado pelos atos ilícitos cometidos pelos seus entes subnacionais, pelo fato destes 

não estarem inseridos nos tratados internacionais, não podem ser diretamente responsabilizados 

internacionalmente (FONSECA, 2013, p. 104).  

Ocorre que, as organizações internacionais e os entes subnacionais detêm de 

praticamente todos os elementos constitutivos da personalidade jurídica internacional, que são: 

a vontade e a capacidade de fato e de direito para celebrar um acordo internacional. No entanto, 

por ausência de regras gerais de direito internacional não existem normas referentes a garantia 

de cumprimento da obrigação pelo instituto da responsabilidade internacional (FONSECA, 

2013, p. 105). 

O surgimento de novos entes não-estatais influentes e muito atuantes fazem parte do 

atual cenário das relações internacionais, assim, o direito internacional contemporâneo possui 

uma série de regras que não podem ser limitadas a relações bilaterais entre Estados e de 

violações de normas gerais de direito internacional, como por exemplo, os tratados de direitos 

humanos e tratados de interesse de toda comunidade internacional que são incompatíveis com 

o modelo bilateral (SOUTO, 2017, p. 63).  

Referente à responsabilização por fatos internacionalmente ilícitos, a Comissão de 

Direito Internacional da Organização das Nações Unidas elaborou o Projeto de Artigos, o qual 

já foi abordado nesta pesquisa, e que nesta proposta de regulamentação, somente os Estados 

detém de capacidade para ser responsabilizados no plano internacional. O Projeto de Artigos é 

definido como uma norma de soft law e que não está em absoluta vigência, mesmo assim, tem 

sido utilizada como fundamento nas decisões dos Tribunais Internacionais, como o Tribunal de 

Haia (FONSECA, 2013, p. 106).  

O art. 48 do Projeto de Artigos permite que terceiros invoquem a responsabilidade por 

violações do Estado quando um interesse coletivo está ameaçado ou um interesse comum da 

comunidade internacional está em perigo. Tendo em vista que qualquer Estado em defesa do 

interesse da comunidade internacional possa vir a arguir a responsabilização de outro, verifica-

se um significativo progresso no sistema tradicional das relações bilaterais (SOUTO, 2017, p. 

64). 

A responsabilidade compartilhada entre Estados se diferencia em três situações, a 

primeira situação decorre de Estados que cometem atos ilícitos diferentes e independentes e 
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que acarretam o mesmo dano, assim, cada Estado deverá ser responsabilizado pelo próprio 

ilícito e serão simultaneamente responsáveis. No entanto, a responsabilidade pelo dano será 

compartilhada entre os Estados infratores em favor do Estado lesado (SOUTO, 2017, p. 64). 

Na segunda situação, Souto (2017, p. 64) apresenta que uma única conduta é atribuível 

a mais de um estado quando “um órgão de um Estado recebe instruções do seu próprio Estado 

e de outro, ou quando mais de um Estado comanda um único órgão, o ato é compartilhado, bem 

como, a responsabilidade resultante”57.   

A terceira situação se perfaz quando dois Estados em conjunto cometem um ato ilícito. 

Neste caso, “esta categoria engloba muitas situações, mas para propósitos analíticos e aplicando 

uma perspectiva reducionista, pode-se dizer que esta situação ocorre baseando-se no 

relacionamento entre os Estados infratores, quando atuam em colaboração, auxílio e 

assistência” (SOUTO, 2017, 64-65).   

Sabe-se que tradicionalmente, os Estados são os responsáveis em garantir o respeito 

aos direitos. Ocorre que, se comparar os entes não-estatais com o Estado na estrutura 

contemporânea de funcionamento do mercado econômico global, “os Estados não estão mais 

tão bem preparados para apurar violações e garantir o cumprimento de normas de direito 

internacional” (ALMEIDA, 2015, p. 24).  

Os entes não-estatais, como as multinacionais, por exemplo, estão espalhados por 

inúmeros países e devem constituir políticas de respeito as normas de direitos para além da 

responsabilidade do Estado em fiscalizar e constituir normas apropriadas. A proposta não é 

abrir mão da responsabilidade do Estado, e sim incluir a responsabilidade a quem executou a 

violação do direito internacional, para assim, evitar a impunidade dos entes não-estatais. A ideia 

da responsabilidade compartilhada é uma alterativa admissível, propondo um meio mais 

abrangente de responsabilização internacional (ALMEIDA, 2015, p. 25-26). 

Para Fonseca (2013, p. 142), o conceito de responsabilidade compartilhada 

compreende “uma série de situações que lidam com a responsabilidade internacional e sua 

distribuição entre várias entidades que contribuíram para um ou vários danos advindos de um 

ou vários ilícitos internacionais”.  

A atribuição da responsabilidade compartilhada incide perante variados sujeitos de 

Direito Internacional concomitantemente, e o aumento da cooperação internacional entre estes 

sujeitos tem feito parte do fenômeno da globalização, assim, as relações internacionais devem 

 
57 Neste caso, Souto (2017, p. 64) expôs a situação real em que a Austrália, a Nova Zelândia e o Reino Unido 

foram denominadas para desempenhar a administração de Nauru em conjunto, assim, os atos de autoridade podiam 

ser imputados aos três Estados.  
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moldar-se à multilateralidade. Em um período que as relações internacionais são 

multilateralizadas, a responsabilidade internacional também deve passar por transformações e 

não deve manter-se bilateral (FONSECA, 2013, p. 146-147).  

A multilateralidade resulta numa atuação simultânea dos Estados, sendo o caso das 

operações realizadas pelas empresas militares que estão sendo estudadas nesta pesquisa, neste 

contexto a responsabilidade internacional pode ser compartilhada entre dois ou mais estados, 

incluindo os atores não-estatais (SOUTO, 2017, p. 64).     

O estudo sobre a responsabilidade compartilhada é oportuno e importante. Enquanto 

Estados e outro atores se comprometem em um número crescente de acordos de 

cooperação, a probabilidade de dano resultante destas ações de parceria ou cooperação 

também se multiplicará. As partes prejudicadas serão confrontadas com uma 

multiplicidade de atores e/ou Estados infratores. [...] a responsabilidade compartilhada 

ou a atribuição compartilhada da conduta servem como uma alternativa para substituir 

princípios como o da atribuição exclusiva da responsabilidade. A responsabilidade 

compartilhada também pode esclarecer como dividir a responsabilidade dos danos 

causados entre múltiplos culpados, incluindo-se o papel do dano e da culpa e as bases 

jurídicas para que um Estado responsável possa dividir com um Estado co-responsável 

e seus Estados federados, parte dos prejuízos causados (FONSECA, 2013, p. 147-

148).   

 

Nesta lógica, Almeida (2015, p. 12) indica inúmeras situações em que seria possível a 

aplicabilidade da responsabilidade compartilhada, “a falha conjunta de empresas e Estados no 

compromisso de redução de gases estufa, violações de ordem econômica e humanitária 

cometidas por parcerias público-privadas em setores de energia” incluiu casos de  “violações 

de direitos humanos cometidas por companhias militares privadas às quais um Estado tenha 

delegado poderes”, que é o objeto de estudo desta pesquisa.  

Neste sentido, Fonseca (2013, p. 149) demonstra a relação entre entes não-estatais 

atuando no cenário internacional e a importância da responsabilidade compartilhada:      

Torna-se cada vez mais comum que Estados deleguem poderes e funções a entidades 

e empresas privadas, tal como a utilização de contratos privados para fins militares, 

como um exemplo óbvio, que suscita questões concernentes à distribuição de 

responsabilidade pelos danos causados. Enquanto a posição ortodoxa da literatura 

afirma que somente o Estado pode ser responsável diante do Direito Internacional, a 

teoria da responsabilidade compartilhada contempla a possibilidade de uma co-

responsabilidade da entidade privada.   

 

Neste ponto de vista, o autor sugere que a responsabilidade deve ser simplesmente 

“internacional”, e não pública ou privada. Baseando-se na ideia de que a responsabilidade não 

se exprime em uma esfera ou outra e que poderá conter elementos tanto de ordem pública, 

quanto privada (FONSECA, 2013, p. 151). 

No entanto, a responsabilidade internacional compartilhada detém inúmeras barreiras, 

iniciando pelo Projeto de Artigos da CDI que instituiu o princípio básico da responsabilidade 
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independente e exclusiva do Estado pelas próprias condutas, o que poderia causar ambiguidade 

entre os setores público e privado, gerando uma expansão indesejada das multinacionais 

(ALMEIDA, 2015, p. 15).   

Outra implicação diz respeito a qual Estado será imputada a responsabilidade de 

determinada multinacional, ou seja, a responsabilidade deve ser imputada ao Estado em que foi 

cometido o ato contrário ao direito internacional ou ao Estado em que está situada a sede da 

multinacional58. A economia mundial está baseada em empresas que possuem sede em países 

desenvolvidos e atuam pelo mundo todo (ALMEIDA, 2015, p. 16). 

Considerando que a responsabilidade independente e exclusiva do Estado seja 

superada e opte-se por responsabilizar as condutas cometidas pelas multinacionais em 

contrariedade com o direito internacional, ainda assim, a inexistência de tribunais aptos para 

julgar essas empresas é outro empecilho. Atualmente, os tribunais internacionais, a Corte 

Internacional de Justiça, o Tribunal Permanente de Arbitragem, o Órgão de Solução de 

Controvérsias da Organização Mundial do Comércio e as cortes americanas e europeias de 

direitos humanos têm jurisdição apenas para entes estatais. A exceção é o Tribunal Penal 

Internacional com atribuição para julgar indivíduos (ALMEIDA, 2015, p. 20).  

Além da inexistência de tribunal competente, o princípio da relatividade das 

convenções internacionais também se apresenta como um óbice para a responsabilidade 

compartilhada. A Convenção de Viena59 elenca que um tratado só gera direitos e obrigações 

aos Estados que dele fazem parte. Desta forma, para que um Estado ou um ente não-estatal 

possa ser julgado pelas violações as normas internacionais cometidas, precisa aceitar 

previamente a competência para ser julgado. Nesta última situação, tem-se como exemplo a 

 
58 “Com relação ao Estado hospedeiro é mais fácil de visualizar as regras dos artigos 5 a 9 do DARS sendo 

aplicadas. Cogita-se aqui de empresas com participação acionária do Estado, de modo que este detém parcela de 

autoridade deferida por aquele ou que é de fato dirigida pelo governo (arts. 5 e 8 do DARS), ou de acordos bilaterais 

de investimentos em que é delegada a uma empresa, em função dos termos da cooperação, a autoridade para decidir 

acerca de questões envolvendo o objeto de acordo. Nesses casos, o que ocorreria, em função da responsabilidade 

independente, seria exatamente o reconhecimento do ato violador como pertencente ao Estado e tão somente a ele, 

de modo que perante o direito internacional a empresa estaria impune. É possível se cogitar de eventuais ações de 

regresso no âmbito do direito interno, mas se questiona também qual o alcance ou até mesmo a possibilidade de 

ajuizamento desse tipo de ação em Estados falidos, que não detêm de controle sobre o território em que a 

multinacional esta atuando ou excessivamente dependentes dos investidores externos. A atribuição de conduta do 

Estado de origem da empresa é mais complexa de se vislumbrar, uma vez que não haveria essa parcela de poder 

estatal atribuída ao ente privado ou controle gerencial do Estado requerido pelo DARS [...] além disso, a atribuição 

de condutas a um Estado deve ser determinada por critérios definidos pelo direito internacional, não bastando um 

mero reconhecimento de um link de causalidade factual” se faz necessário ainda considerar que o Projeto de 

Artigos expressa que o Estado não deve ser responsabilizado pelas ações das pessoas ou entes em contextos que 

não estejam citados pelo Capítulo II (ALMEIDA, 2015, p. 16-18). 
59 Art. 34. Um tratado não cria obrigações nem direitos para um terceiro Estado sem o seu consentimento.  
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China e os Estados Unidos que não ratificam tratados internacionais, sendo que inúmeras 

multinacionais possuem sede nestes países (ALMEIDA, 2015, p. 20).  

Souto (2017, p. 66) menciona que o problema da responsabilidade compartilhada é 

que o instituto é mal explorado e mal argumentado. A união de jurisprudências de algumas 

cortes de justiça, acompanhada da contribuição da Corte Internacional de Justiça melhoraria o 

entendimento e a aplicação sobre o instituto da responsabilidade internacional compartilhada 

dos Estados.  

É indiscutível a importância da responsabilidade internacional para o equilíbrio das 

relações internacionais, pois “se não há responsabilidade, não há Direito Internacional” 

(FONSECA, 2013, p. 133). Por meio da responsabilidade internacional que se proporciona o 

mínimo de igualdade para os sujeitos de Direito Internacional.  

No atual cenário, onde as empresas militares e de segurança privada atuam em 

conjunto com os Estados em atividades que envolvem o uso da força, podendo resultar em 

violações de obrigações internacionais, se faz necessária a responsabilização de suas condutas, 

sem excluir a responsabilidade do Estado. Assim sendo, a responsabilidade internacional dos 

Estados em decorrência do cometimento de atos contrários ao direito internacional pelas 

empresas militares e de segurança privada é o assunto que passará a ser analisado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

3. A RESPONSABILIZAÇÃO INTERNACIONAL DOS ESTADOS POR ATOS 

ILÍCITOS PRATICADOS PELAS EMPRESAS MILITARES E DE SEGURANÇA 

PRIVADAS EM SITUAÇÃO DE CONFLITO 

 

O monopólio estatal da força é uma prerrogativa da soberania do Estado, em que este 

detém do poder de coerção e do uso da força armada, seja em âmbito interno por meio da 

proteção da ordem pública ou externo, seja através das forças armadas nacionais. A soberania 

estatal confere ao Estado os direitos assegurados pela ordem internacional e em contrapartida, 

o Estado deve cumprir com as obrigações em face de outros Estados e da comunidade 

internacional. 

A terceirização das funções públicas em âmbito externo é uma prática contemporânea, 

e o Estado não pode simplesmente se eximir da sua responsabilidade no plano internacional 

quando contrata ou autoriza que empresas militares e de segurança privada exerçam atividades 

inerentes das forças armadas nacionais. 

Seguindo o princípio de que as condutas realizadas por órgãos estatais são 

consideradas como atos oficiais do Estado, se o Estado contrata os trabalhadores de uma 

empresa militar e os alista formalmente, integrando-os às forças armadas de seu país, as 

violações cometidas por estes trabalhadores serão atribuídas ao Estado. Todavia, aplicar essa 

responsabilização na prática é difícil. 

Deste modo, o objetivo do presente capítulo é analisar os atos ilícitos praticados pelas 

EMSP e quais parâmetros devem ser utilizados para atribuir ao Estado a responsabilidade 

internacional por contratar ou autorizar atividades de natureza pública às empresas privadas. 

Também, se há a possibilidade de atribuir a responsabilidade ao Estado resultante da falta do 

dever de diligência em relação às atividades das EMSP.   

 

3.1 A Responsabilização Estatal por Práticas Ilícitas das EMSP Frente a Comissão de Direitos 

Internacional 

 

A responsabilidade internacional é o resultado do cometimento de qualquer ato ilícito 

praticado por um Estado. Na teoria da responsabilidade estatal, o Estado só deverá ser 

responsabilizado por seus próprios atos, excluindo-se os atos de todos os seus nacionais e de 

empresas que atuem em seu território. O Estado é um ente abstrato, cuja atuação se dá por meio 

de pessoas que desempenham suas atividades como órgãos ou agentes do Estado. A lei da 
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responsabilidade estatal delimita quem são os agentes estatais, quais estão autorizados a 

executar serviços do poder público e quais infrações podem resultar na responsabilidade 

internacional do Estado (ANDRADE, 2016, p. 59).  

Entretanto, “em certas circunstâncias, atos cometidos por pessoas ou entidades 

privadas podem, igualmente, gerar a responsabilidade do Estado” (SOUTO, 2017, p. 68). Em 

algumas situações, a atuação de uma entidade privada pode ser imputada ao Estado, se o ente 

estatal autorizar o exercício de funções essencialmente públicas ou se o ente privado atua sob 

controle ou direção do Estado, nestes casos, se aplica a responsabilidade internacional 

(ANDRADE, 2016, p. 63).  

Neste sentido, Andrade (2016, p. 63) apontou a responsabilidade pela conduta do 

particular ao Estado, com o fundamento de que a atividade executada é de interesse público.      

Havendo delegação de poderes do Estado a entes privados para o desempenho de 

atribuição pública, são aplicáveis os mesmos princípios que tratam da 

responsabilidade por atos de seus órgãos. Um exemplo que ilustra tal fato é o 

policiamento de uma determinada área do país. Do ponto de vista do direito 

internacional, pouco importa se o Estado se encarrega da segurança e policiamento de 

uma determinada área mediante uso de seu próprio contingente policial, ou se confia, 

em maior ou menor grau, esse dever a um ente autônomo (ANDRADE, 2016, p. 64). 

 

Neste contexto, caso trabalhadores das empresas militares e de segurança privadas 

venham a cometer violações aos direitos humanos ou ao Direito Internacional Humanitário, 

para que esta conduta seja atribuída ao Estado, é indispensável considerar as EMSP como um 

órgão do Estado, um ente competente para desempenhar atribuições do poder público ou ainda, 

que as entidades privadas estejam sob a direção ou controle do Estado (VELÁSQUEZ, 2015, 

p. 141-142).  

Um dos instrumentos que fundamenta a responsabilidade estatal por ações praticadas 

pelas EMSP é o Projeto de Artigos sobre a Responsabilidade dos Estados por Atos 

Internacionalmente Ilícitos elaborado pela Comissão de Direito Internacional.  

Velásquez (2015, p. 142, tradução livre) explanou que o projeto não foi transformado 

em um tratado para vincular os Estados a responsabilidade internacional, e que o texto está 

baseado no direito consuetudinário internacional. Seguindo a mesma linha do direito 

internacional costumeiro, os estudos de DIH conduzidos pelo CICV em 2005, estabeleceu que 

o Estado será responsável por violações ao direito internacional humanitário, incluindo: “a) as 

violações cometidas por seus órgãos, incluindo suas forças armadas; b) as violações cometidas 

por pessoas ou entidades autorizadas a exercer as prerrogativas de sua autoridade 

governamental; c) as violações cometidas por pessoas ou grupos que agem de fato obedecendo 
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às instruções ou sob sua direção ou controle; d) violações cometidas por pessoas ou grupos 

privados que o Estado reconheça e aceite como seu próprio comportamento”60. 

Desta forma, serão analisados os artigos 4°, 5°, 7° e 8° do projeto sobre a 

responsabilidade internacional do Estado para examinar quais condutas cometidas pelos 

trabalhadores das EMSP podem ser imputados aos Estados.   

 

3.1.1 Conduta de Órgãos do Estado (Órgãos Estatais de Iure e de Facto) 

 

O artigo 4° do Projeto de Artigos elaborado pela Comissão de Direito Internacional, 

estabelece a atribuição da responsabilidade internacional pela conduta de seus órgãos de 

Estado61. Em termos legais, um órgão abarca pessoas ou grupos de pessoas que compõem a 

organização do Estado e que agem em seu nome. O Estado será responsável pela conduta de 

seus próprios órgãos, indicando uma pessoa em posição de autoridade representativa de 

governo. Além deste artigo se aplicar aos órgãos centrais do governo, também se aplicam aos 

órgãos estaduais e locais (VELÁSQUEZ, 2015, p. 143-144).  

O direito internacional, em reconhecimento ao princípio da soberania estatal, concede 

ao direito interno a preferência para que este determine quais entidades serão seus órgãos do 

Estado. Ocorre que, o direito de preferência não é absoluto, por isso o direito internacional pode 

cogitar outras entidades como órgãos estatais. Assim, objetiva-se explorar se as empresas 

militares e de segurança privada podem ser classificadas como órgãos dos Estados ou, ser 

equiparadas a órgãos estatais (SOUTO, 2017, p. 69-70).  

O presente artigo abarca duas situações de atribuição de responsabilidade internacional 

do Estado por atos internacionalmente ilícitos cometido por EMSP. A primeira é por meio de 

legislação nacional, órgãos de iure, as EMSP devem ser criadas como parte da estrutura do 

governo. A segunda maneira de incorporação seria realizada por meio de contrato, onde o 

Estado contratante firma um contrato com a empresa, definindo um estatuto dos trabalhadores 

 
60 “(a) las violaciones cometidas por sus órganos, incluídas sus fuerzas armadas; b) las violaciones cometidas por 

personas o entidades autorizadas a ejercer prerrogativas de su autoridade gubernativa; c) las violaciones 

cometidas por personas o grupos que actúan de hecho obedeciendo sus instrucciones o bajo su dirección o control; 

d) las violaciones cometidas por personas o grupos privados que el Estado reconoce y acepta como 

comportamiento propio”. 
61 Comissão de Direito Internacional. Artigos de Responsabilidade do Estado. 2001. Artigo 4°.  

Art. 4° Conduta dos órgãos de um Estado 

1. Considerar-se-á ato do Estado, segundo o Direito Internacional, a conduta de qualquer órgão do Estado que 

exerça função legislativa, executiva, judicial ou outra qualquer que seja sua posição na organização do Estado -, e 

independentemente de se tratar de órgão do governo central ou de unidade territorial do Estado. 

2. Incluir-se-á como órgão qualquer pessoa ou entidade que tenha tal status de acordo com o direito interno do 

Estado. 
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como parte de um órgão já existente62 (BETKO, 2016, p. 8-9). Neste sentido, o Estado pode 

incorporá-la por meio de uma norma interna ou por um contrato com um órgão oficial 

(VELÁSQUEZ, 2015, p. 144). 

Neste interim, “no parecer consultivo emitido pelo TJI sobre a aplicação da Convenção 

para a Prevenção e Punição do crime de genocídio na Bósnia e Herzegovina v. Sérvia e 

Montenegro, de 26 de fevereiro de 2007, indicam que o grupo armado “escorpiões” foi 

legalmente incorporado pelas forças armadas sérvias através de um padrão interno”63. A 

incorporação ocorreu por meio de um decreto no ano de 1991, o regulamento foi feito com 

exclusividade para a guerra na Croácia, e não há indícios que a incorporação permaneceu em 

vigor em 1922 (VELÁSQUEZ, 2015, p. 144-145, tradução livre). 

Seguindo, Souto (2017, p. 71) registra que o artigo 4° deve ser analisado em 

concordância com a artigo 7°, indicando que a ação de um órgão estatal ou de uma entidade 

incumbida de exercer atividades de governo deve ser encarado como um ato do Estado sob a 

ótica do direito internacional, independentemente se esta entidade agir com autoridade em 

demasia ou descumprir determinações.    

O fato é, que os órgãos de iure são a exceção, pois os Estados não têm a habitualidade 

de criar ou incorporar uma empresa militar privada a um órgão do Estado, “contraria a própria 

natureza das empresas militares privadas, que extraem sua vantagem exatamente do fato de 

serem privadas e terceirizadas” (SOUTO, 2017, p. 72). 

Neste sentido, o artigo 4° “inclui as entidades que na prática se comportam como 

órgãos, mas nominalmente não são, são chamados de ‘órgãos de facto’”. Assim, em algumas 

situações, as funções de determinadas entidades não são determinadas por leis ou regras 

nacionais, casos em que os órgãos do Estado são de facto, isso ocorre para que o Estado não 

fuja da responsabilidade por atos de uma entidade que esteja operando em seu nome, e que não 

está inserida em seu regulamento interno64 (VELÁSQUEZ, 2015, p. 146, grifo do autor). 

 
62 Betko (2016, p. 8-9) aponta que somente após os Estados incorporarem as EMSP em suas forças armadas, é que 

estas poderiam ser qualificadas como órgãos oficiais do Estado. O autor citou dois exemplos de incorporação 

mediante contrado:“In the U.S. the 2002 Military Extraterritorial Jurisdiction Act (MEJA) now applies the Unified 

Code of Military Justice also to “contractors employed in overseas operations”. O segundo caso: “This occurred 

when Papua New Guinea hired contractors from Sandline (Private Military Company based in the UK) and 

appointed them as “special constables” with number of rights and responsibilities identical to its National Armed 

Forces”.  
63 “en la opinión consultiva que la CIJ emitió sobre la Aplicación de la Convención para la Prevención y Sanción 

del delito de genocidio en el asunto Bosnia y Herzegovina v. Serbia y Montenegro del 26 de febrero de 2007, se 

señala que el grupo armado “Scorpions” fue legalmente incorporado por las fuerzas armadas serbias mediante 

una norma interna” (VELÁSQUEZ, 2015, p. 144-145). 
64 Nesta perspectiva, Souto (2017, p. 71) menciona que as ações e omissões cometidas sobre ‘official capacity’, 

mesmo que os atos contrários ao direito internacional tenham caráter de interesse privado, por ordem do Estado 
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A Corte Internacional de Justiça emitiu um parecer sobre a Implementação da 

Convenção sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio para considerar algumas 

entidades envolvidas no caso Nicarágua como órgãos de facto, no caso destes estarem em 

completa dependência ao Estado. A CIJ estipulou três critérios para terminar a total 

dependência da entidade com o Estado:       

[...] (i) avaliar se foi ou não criado pelo Estado; (ii) avaliar o nível de cooperação e 

coordenação entre a entidade e os outros órgãos do Estado para desenvolver atividades 

do Estado, isto é, apoio direto no combate em operações militares e (iii) avaliar se 

existe um controle efetivo das operações levando em conta o nível de autonomia na 

tomada de decisão dessas entidades65 (VELÁSQUEZ, 2015, p. 147, tradução livre). 

 

Na prática, qualificar uma EMSP como um órgão de facto não é suficiente. As 

atividades das empresas, como o fornecimento de segurança e proteção tendem ser planejadas 

com independência, e qualquer aparência de autonomia na esfera política, militar ou logística 

desqualifica as EMSP como um órgão de facto perante os três critérios estabelecidos pela Corte 

Internacional de Justiça (BETKO, 2016, p. 8-9).  

Deste modo, o referido artigo não detém uma base de atribuição de responsabilidade 

pela contratação dos Estados. No caso das empresas militares privadas, a maioria dispõe de 

grande autonomia jurídica e econômica, baseados nesta disposição, os Estados podem se eximir 

da responsabilização. Assim, o artigo tem efetividade ao referir-se aos atos dos membros das 

forças armadas nacionais e não aos trabalhadores das EMSP (BETKO, 2016, p. 8-9). O tópico 

seguinte abordará a responsabilidade do Estado diante da conduta de pessoas ou entidades que 

estejam exercendo atribuições do poder público, previsto no artigo 5° do Projeto de Artigos. 

 

3.1.2 Conduta de Pessoas ou Entidades Exercendo Atribuições do Poder Público  

 

O artigo 5° do Projeto de Artigos elaborado pela Comissão de Direito Internacional, 

concentra-se na atuação das entidades autorizadas a agir pelos interesses da autoridade 

governamental de um Estado66, diferente do artigo anterior que visa estabelecer a conduta dos 

 
ou ainda fora de serviço, a responsabilidade será imputada ao Estado uma vez que os atos ocorrem sob a supervisão 

da autoridade estatal.  
65 [...] (i) evaluar si fue o no creada por el Estado; (ii) evaluar el nivel de cooperación y coordinación entre la 

entidad y los otros órganos del Estado para desarrollar actividades del Estado, es decir el apoyo directo en 

combate en las operaciones militares y (iii) evaluar si hay un control efectivo de las operaciones tomando en 

cuenta el nivel de autonomía en la toma de decisiones de estas entidades. 
66 Comissão de Direito Internacional. Artigos de Responsabilidade do Estado. 2001. Artigo 5°.  

Art. 5° Conduta de pessoas ou entidades exercendo atribuições do poder público 

Considerar-se-á ato do Estado, segundo o Direito Internacional, a conduta de uma pessoa ou entidade que não seja 

um órgão do Estado, consoante o artigo 4°, que, de acordo com a legislação daquele Estado, possa exercer 
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seus órgãos de Estado. Neste diapasão, “O termo entidade abrange uma variedade de 

possibilidades, como empresas, entidades semipúblicas, órgãos públicos e empresas privadas” 

(VELÁSQUEZ, 2015, p. 149).  

A privatização de determinadas funções do Estado tem se tornando um ato corriqueiro. 

As companhias aéreas que realizam atividades de controle de imigração, ou mesmo, empresas 

privadas que administram estabelecimentos prisionais, são exemplos de entidades que exercem 

funções de competência originária do Estado. Consequentemente, quando as entidades exercem 

essas atividades e violam alguma norma de direito internacional, o Estado deve ser 

responsabilizado por estes atos (VELÁSQUEZ, 2015, p. 149-150). 

A lógica dessa responsabilização é amparada no sentido de que o Estado não pode 

simplesmente esquivar-se de sua responsabilidade por deslocar suas atribuições a uma entidade 

privada. Esta posição é amplamente admitida pelo direito internacional, inclusive sendo citada 

como um princípio na Conferência para a Codificação do Direito Internacional na Liga das 

Nações, ao Estado:       

Quando, por delegação de poderes, os órgãos agem de capacidade pública, por 

exemplo, policiar uma área [...] dos princípios que regem a responsabilidade do Estado 

para seus órgãos se aplicam com igual força. Do ponto de vista do direito 

internacional, não importa se um Estado policia uma determinada área com sua 

própria polícia ou se confia esse dever, em maior ou menor grau, aos organismos 

autônomos67 (LEAGUE OF NATIONS PUBLICATION, 1929, p. 90, tradução livre). 

 

No entanto, o direito internacional tem encontrado barreiras quanto a aplicação deste 

princípio, uma vez que inexiste um entendimento internacional em que consiste o exercício da 

autoridade estatal (SOUTO, 2017, p. 74). Esta dificuldade foi exposta nos comentários da 

Comissão encarregada de elaborar o projeto de Artigos sobre a Responsabilidade dos Estados 

por Atos Ilícitos68.  

 
atribuições do poder público, sempre que a pessoa ou entidade esteja agindo naquela qualidade na situação 

particular. 
67 When, by delegation of powers, bidies act in a public capacity, eg, police na área... the principles governing the 

responsability of the State for its organs apply with equal force. From the point of view of international law, it 

does not matter whether a State polices a given área with its own police or entrusts this duty, to a greater or less 

extent, to autonomous bodies (LEAGUE OF NATIONS. Doc.C. 75.M.69.1929.V).  
68 (6) O artigo 5° não tenta identificar com precisão o escopo da “autoridade governamental” para fins de atribuição 

da conduta de uma entidade ao Estado. Além de um certo limite, o que é considerado “governamental” depende 

da sociedade em particular, de sua história e tradições. De particular importância não será apenas o conteúdo dos 

poderes, mas a maneira como eles são conferidos a uma entidade, os propósitos pelos quais eles devem ser 

exercidos e até que ponto a entidade é responsável perante o governo por seu exercício. Estas são essencialmente 

questões da aplicação de um padrão geral a circunstâncias variadas (INTERNATIONAL LAW COMMISSION, 

2001, p. 43, tradução livre). (6) Article 5 does not attempt to identify precisely the scope of “governmental 

authority” for the purpose of attribution of the conduct of an entity to the State. Beyond a certain limit, what is 

regarded as “governmental” depends on the particular society, its history and traditions. Of particular importance 

will be not just the content of the powers, but the way they are conferred on an entity, the purposes for which they 

are to be exercised and the extent to which the entity is accountable to government for their exercise. These are 
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Mesmo que os Comentários ao Projeto de Artigos apresentem algumas referências do 

que se entende por autoridade governamental, Crawford (2001) expressou que não era 

necessária a definição dos poderes do poder público, por depender de fatores da “sociedade, 

sua história e tradições” (VELÁSQUEZ, 2015, p. 151). Betko (2016, p. 11) apontou que 

diretrizes a este respeito poderiam ser achadas na tese do processo de arbitragem do 

International Centre’s for Settlement of Investiment do caso Maffezini x Krigdom of Spaion69.  

Precedentemente a propagação da privatização das EMSP em conflitos armados, o 

Escritório de Responsabilidade do Governo dos EUA (GAO) e o Escritório de Administração 

e Orçamento dos EUA (OMB) desenvolveram um relatório objetivando delimitar as funções 

estatais que poderiam ser objeto de privatização. O relatório não fez esta delimitação, mas 

destacou a necessidade de haver um critério fundamental para privatizar determinadas funções 

estatais, que é a verificação se o governo detém de capacidade suficiente para ter total controle 

das funções conferidas ao setor privado. Além disso, o governo não deve contratar entes 

privados para desempenhar atividades que sejam de interesse público ou que atuem diretamente 

sob poderes soberanos (VELÁSQUEZ, 2015, p. 151).  

Mesmo diante da ausência de uma listagem que determine as atividades exclusivas do 

Estado, há funções de autoridade estatal que são exemplos claros, como atuação com o uso da 

força, detenção e disciplina em estabelecimentos prisionais, imigração e quarentena em 

aeroportos (VELÁSQUEZ, 2015, p. 152). Neste interim, Souto (2017, p. 75) aponta elementos 

de autoridade de governo: 

[...] a noção dos elementos de autoridade governamental é totalmente conexa ao 

exercício dos poderes especiais do Estado e não ao interesse público geral ou ao 

objetivo de uma determinada atividade. Uma atividade é desempenhada com 

elementos de autoridade governamental quando, para a sua realização, a entidade em 

questão legalmente utiliza poderes públicos que não estão à disposição de indivíduos 

privados, poderes que estão fora do regime legal que regula transações privadas ou 

 
essentially questions of the application of a general standard to varied circumstances (INTERNATIONAL LAW 

COMMISSION, 2001, p. 43). 
69 “(1) Primeiro, analisou-se o nível de propriedade do Estado da corporação. Em seguida, avaliou quais funções 

são “tipicamente” ou “essencialmente” funções estatais e (2) se a corporação executou essas ações. Embora a 

maioria das tarefas desempenhadas pelas EMPs se qualifiquem como funções tipicamente estaduais, um dos 

problemas é que essa formulação do ICSID não foi seguida por outras decisões de tribunais internacionais e o 

outro problema é que os Estados normalmente não têm propriedade sobre empresas militares privadas. No que diz 

respeito ao segundo elemento de “empoderamento”, os Estados geralmente delegam tarefas as EMPs por meio de 

contrato. Nada sugere, no entanto, que o empoderamento por meio de um contrato com um governo não possa ser 

qualificado de “empoderado por lei” (BETKO, 2016, p. 11, tradução livre). “(1) It first looked at the level of 

ownership the State of the corporation. Next, it assessed what functions are "typically" or "essentially" state 

functions and (2) whether the corporation did perform these actions. While majority of tasks performed by PMCs 

qualify as typically state functions, one of the problems is that this formulation of ICSID has not been followed by 

other decisions of international courts and the another problem is that states normally don’t have ownership over 

Private Military Companies. As far as the second element of "empowerment" is concerned, states usually delegate 

tasks to PMCs by way of a contract. Nothing suggests, however, that empowerment through a contract with a 

government could not qualify as being “empowered by law” (BETKO, 2016, p. 11). 
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comerciais. São aquelas atividades que o seu exercício implica o poder de regular, 

restringir, supervisionar ou controlar a conduta de pessoas privadas. 

 

O melhor método a ser analisado para verificar quais competências poderiam ser 

transferidas a entidades privadas, baseia-se na percepção de que não se deve conferir poderes 

estatais que condizem ao interesse público. 

Em relação à atuação de empresas militares privadas em conflitos armados, 

doutrinadores entendem que o desempenho de funções como comando e atuação de operações 

armadas, atividades de inteligência incluindo interrogatórios ou espionagem e atividades em 

estabelecimentos prisionais, envolvem elementos de autoridade governamental, assim, estão 

absorvidas pelo artigo 5° do projeto de artigos (SOUTO, 2017, p. 75-76). Neste caso, se uma 

EMSP cometer violações aos direitos humanos ou ao Direito Internacional Humanitário no 

exercício destas funções, ao Estado será atribuída a responsabilidade por estes atos 

(VELÁSQUEZ, 2015, p. 152).  

Entretanto, existem outras atividades realizadas pelas EMSP que geram controvérsias, 

como por exemplo vigilância, planejamento estratégico e reconhecimento de terrenos. Não 

existe definição se estas funções são consideradas prerrogativas do Estado e para considerá-las, 

deve-se analisar caso a caso avaliando a sociedade, a cultura e as tradições do ente estatal 

(VELÁSQUEZ, 2015, p. 152).  

Em todo caso, o fornecimento de serviços de segurança não representa um exercício 

de autoridade governamental, no entanto, dois limites precisam ser considerados. O primeiro 

ocorre quando no desempenho se ultrapassa a linha de segurança para uma imposição opressora 

da lei; e, o segundo, quando se dá em ambientes de conflitos armados, e em atividades de 

segurança que incidem em uma participação direta nos confrontos (SOUTO, 2017, p. 77).  

Além do exercício de autoridade governamental, a autora cita um segundo obstáculo 

que advém da necessidade de o Estado autorizar o ente privado a exercer funções públicas. 

Neste caso, existem duas vertentes, a qual a primeira diz respeito a autorização por lei (medida 

legislativa); e a segunda por meio de consolidação de contrato entre o Estado e o ente privado 

(VELÁSQUEZ, 2017, p. 153).  

Por consequência, quando demonstrado que uma empresa privada realizou funções de 

poder público que foram conferidas pelo direito interno do Estado, por meio de contrato entre 

o Estado e o ente privado, a responsabilidade por violações aos direitos humanos e ao Direito 

Internacional Humanitário praticada pelos trabalhadores das EMSP poderão ser atribuídas ao 

Estado (BETKO, 2016, p. 11-12).  
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Neste contexto, o Estado responsabilizado pelas violações cometidas será o 

contratante, por ter conferido os poderes públicos ao ente privado, e não ao Estado territorial 

ou o de origem. Todavia, inexistindo medida legislativa ou contrato de atribuição do poder 

público ao privado, o artigo 5° não poderá ser utilizado como fundamento (VELÁSQUEZ, 

2015, p. 153). O item seguinte tratará sobre a atribuição da responsabilidade estatal quando as 

atividades realizadas por entidades privadas sejam instruídas, dirigidas ou controladas pelo 

Estado, situação prevista no artigo 8° do Projeto de Artigos. 

 

3.1.3 Atuação Instruída, Controlada ou Dirigida pelo Estado 

 

O artigo 8° do Projeto de Artigos não se relaciona com a conduta dos seus próprios 

órgãos ou de pessoas e entidades que tiveram atividades delegadas pelo Estado, e sim da atuação 

de pessoas ou entidades privadas que estejam sendo instruídas, dirigidas ou controladas pelo 

Estado70 (VELÁSQUEZ, 2015, p. 158). 

A atribuição de órgãos de facto do Estado ocorre quando o este estatal acrescenta em 

suas atividades o recrutamento de pessoas ou entidades privadas para atuar em caráter auxiliar. 

A responsabilização estatal incidirá sob os atos desempenhados sob a instrução, direção ou 

controle do Estado, ou seja, é a obediência de facto da pessoa ou entidade privada ao Estado 

que designa a responsabilidade estatal pelas condutas ilícitas cometidas (SOUTO, 2017, p. 78). 

O referido artigo pode ser dividido em duas situações: a primeira é a incumbência dada 

pelo Estado para a realização de uma conduta direcionada a uma pessoa ou uma entidade 

privada que esteja agindo sob as instruções do Estado, ou seja, o ente privado estará 

subordinado ao Estado; a segunda situação se aplica quando o comportamento atribuído a uma 

pessoa ou entidade privada que atuem sob o controle ou a direção do Estado, se relaciona à 

execução de um ato ilegal ou uma série de atos ilegais (VELÁSQUEZ, 2015, p. 158). 

A responsabilidade resultante das instruções é identificada quando o Estado toma a 

decisão de cometer o ato ilícito e a entidade privada somente executa a ação previamente 

autorizada. No entanto, existem dúvidas acerca da aplicação da responsabilização estatal, 

quando o Estado confere instruções lícitas e as empresas privadas violam obrigações 

internacionais do Estado (SOUTO, 2017, p. 78).  

 
70 Comissão de Direito Internacional. Artigos de Responsabilidade do Estado. 2001. Artigo 8°.  

Art. 8° Conduta dirigida ou controlada por um Estado  

Considerar-se-á ato do Estado, segundo o Direito Internacional, a conduta de uma pessoa ou grupo de pessoas se 

esta pessoa ou grupo de pessoas estiver de fato agindo por instrução ou sob a direção ou controle daquele Estado, 

ao executar a conduta. 
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Conforme os comentários da Comissão de Direito Internacional, o Estado não será 

responsabilizado por condutas ilícitas de entes privados quando estes estiverem 

desempenhando uma missão lícita. Ocorre que, o Estado poderá ser responsável se o ato ilícito 

foi cometido para facilitar o cumprimento da missão e o Estado deve ter aceito a possibilidade 

deste resultado (SOUTO, 2017, p. 78-79).         

[...] Por exemplo, podem surgir dúvidas se o agente, ao executar instruções ou direções 

legais, se envolver em alguma atividade que viole as instruções ou direções dadas e 

as obrigações internacionais do Estado instrutor. Esses casos podem ser resolvidos 

perguntando se a conduta ilegal ou não autorizada foi realmente incidental à missão 

ou claramente foi além dela. Em geral, um Estado, ao dar instruções legais a pessoas 

que não são seus órgãos, não assume o risco de que as instruções sejam executadas de 

maneira internacionalmente ilegal. Por outro lado, quando pessoas ou grupos 

cometem atos sob o controle efetivo de um Estado, as condições de atribuição ainda 

serão atendidas, mesmo que as instruções particulares possam ter sido ignoradas. A 

conduta terá sido cometida sob o controle do Estado e será imputável ao Estado de 

acordo com o artigo 8 (INTERNATIONAL LAW COMMISSION, 2001, p. 48-49, 

tradução livre71). 

 

Compreende-se que quanto menos as instruções do Estado foram detalhadas, mais 

facilmente os atos realizados mediante instrução por entidades privadas resultarão em 

responsabilidade do Estado. É muito importante indicar se ato ilícito foi ou não resultante da 

missão, pois em caso positivo, o ato será considerado uma autorização do Estado. Em caso 

negativo, o ato ilícito cometido será considerado privado e não desencadeará em 

responsabilidade internacional do Estado (SOUTO, 2017, p. 79). 

Na prática, a atuação sob instrução do Estado raramente ocorre, visto que dificilmente 

um Estado iria conduzir explicitamente uma entidade militar a desobedecer à normas de direito 

internacional, sejam estas de direitos humanos ou de Direito Internacional Humanitário 

(ANDRADE, 2016, p. 68).    

Ao passo que, a direção está associada a realização de atos ilícitos e presume a 

subordinação da empresa militar ao Estado no cumprimento dessas atividades. “[...] A direção 

implica em o Estado liderar os passos realizados quando do cometimento da conduta ilícita e 

em demonstrar como a operação deve ser conduzida” (SOUTO, 2017, p. 79). 

 
71 [...] For example, questions might arise if the agent, while carrying out lawful instructions or directions, engages 

in some activity which contravenes both the instructions or directions given and the international obligations of 

the instructing State. Such cases can be resolved by asking whether the unlawful or unauthorized conduct was 

really incidental to the mission or clearly went beyond it. In general a State, in giving lawful instructions to persons 

who are not its organs, does not assume the risk that the instructions will be carried out in an internationally 

unlawful way. On the other hand, where persons or groups have committed acts under the effective control of a 

State, the condition for attribution will still be met even if particular instructions may have been ignored. The 

conduct will have been committed under the control of the State and it will be attributable to the State in 

accordance with article 8 (INTERNATIONAL LAW COMMISSION, 2001, p. 48-49). 
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Em relação ao controle do Estado há divergências doutrinárias e jurisprudenciais, no 

que diz respeito ao nível de controle das atividades por parte do Estado quando das operações 

militares realizadas pelas entidades privadas, se um controle geral é suficiente ou se é necessário 

que seja realizado um controle efetivo sob as ações. Algumas Cortes Internacionais já avaliaram 

alguns acontecimentos e chegaram a diferentes pontos de vista.   

A Corte Internacional de Justiça (CIJ) em 1986, no julgamento do caso das atividades 

militares e paramilitares da Nicarágua x Estados Unidos, analisou se os Estados Unidos eram 

responsáveis pelas violações de direito internacional por ter apoiado os contras72. No decorrer 

da guerra civil ocorrida na Nicarágua, os contras lutaram contra as autoridades governamentais 

deste país e incorreram em violações de direito humanitário (ANDRADE, 2016, p. 68).  

Durante os conflitos, os contras tiveram o apoio dos EUA, e para decidir sobre a 

responsabilização deste país a Corte estabeleceu três classificações para os grupos que atuaram 

no conflito entre a Nicarágua e os EUA: a primeira incluiu os membros da administração e 

forças armadas norte-americanas, como os funcionários da CIA; a segunda incluiu os membros 

do grupo conhecido como UCLA (Unilaterally Controlled Latino Assets); e na terceira 

classificação ficaram os rebeldes que foram nominados como contras (ANDRADE, 2016, p. 

68).  

Desta maneira, como os membros norte-americanos eram agentes estatais e 

remunerados por este país, e a UCLA estava agindo sob instruções específicas e supervisão dos 

agentes da CIA, não restaram dúvidas que a responsabilização destas condutas deveria ser 

atribuída aos Estados Unidos, todavia, o contrassenso se instaurou em relação à atribuição da 

responsabilidade aos EUA pelas condutas executadas pelos contras (ANDRADE, 2016, p. 69).  

Por mais que a atuação dos Estados Unidos em equipar e financiar a milícia tenha sido 

determinante para o êxito dos contras, a Corte entendeu que isto não era suficiente para conferir 

a responsabilidade aos EUA pelos atos das milícias. Para conceber a responsabilidade dos EUA, 

era necessário provar que os contras estavam sob controle efetivo do governo americano, 

seguindo instruções específicas no exercício das condutas ilícitas. O apoio financeiro a um 

grupo armado é insuficiente para indicar que existe um controle geral ou efetivo do Estado, 

assim, a CIJ decidiu que apenas o controle financeiro não se configurava como um controle 

efetivo para acarretar a responsabilidade aos EUA pelos atos cometidos pelos contras na 

Nicarágua (ANDRADE, 2016, p. 69; BETKO, 2016, p. 13).  

 
72 “Os contras foram grupos revolucionários que insurgiram na Nicarágua em oposição ao governo sandinista, que 

assumiu o poder em 1979” (SOUTO, 2017, p. 80).  
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O padrão adotado pela Corte Internacional de Justiça para apurar se um ato cometido 

por uma entidade privada pode ser imputável ao Estado impõe sérias dificuldades, pois é 

complicado provar que o Estado tem o controle sobre cada ação executada pela entidade, bem 

como, provar que cada ato contrário ao Direito Internacional sobreveio da instrução do Estado 

(VELÁSQUEZ, 2015, p. 160).  

A segunda decisão acerca do tema foi da Câmara de Apelação do Tribunal Penal da 

Ex-Iugoslávia no caso Tadic73, diferenciou-se da decisão da Corte Internacional de Justiça no 

caso Nicarágua, afirmando que no caso de forças militares ou paramilitares deve-se exigir 

somente o controle geral e não o controle sobre cada operação específica (VELÁSQUEZ, 2015, 

p. 161).  

Se a entidade privada está sob o controle geral do Estado, deve impreterivelmente 

resultar em responsabilidade estatal. O fundamento para aplicação deste princípio é considerar 

que os Estados podem simplesmente amparar-se no direito interno ou ainda, justificar a falta de 

instruções específicas para se isentar da responsabilidade internacional (SOUTO, 2017, p. 81). 

Para atribuir os atos de um grupo militar ou paramilitar a um Estado, é fundamental 

comprovar que o Estado exerce controle geral sobre o grupo, estando presente na coordenação 

e prestando assistência no planejamento geral das atividades, e não apenas na prestação de 

equipamentos e financiamento. Além disso, não é necessário que o Estado chefie os membros 

dos grupos ou forneça instruções específicas para a prática de atos em violação ao direito 

internacional. Estando presente essas características, somente então o Estado assumirá a 

responsabilidade por qualquer violação da entidade privada às normas de direito internacional 

(VELÁSQUEZ, 2015, p. 161). 

De acordo com o TPIY74, o “controle efetivo” proposto pelo CIJ como exclusivo e, 

abrangente diverge da prática internacional e dos Estados. A prática tem considerado 

a responsabilidade do Estado em circunstâncias em que um nível menor de controle, 

do que o exigido no caso da Nicarágua, foi exercido. O Tribunal alega que o 

entendimento do CIJ, da imprescindibilidade do controle efetivo, tem sido mantido e 

confirmado pela prática internacional no tocante a indivíduos ou a grupos 

desorganizados de indivíduos atuando em prol do Estado, em contrapartida, tem-se 

aplicado um critério distinto em relação a grupos militares e paramilitares (SOUTO, 

2017, p. 81). 

 

 
73 O caso Tadic teve relação com a violação de normas de Direito Internacional Humanitário durante o conflito na 

Ex-Iugoslávia. Quando, “Dusko Tadic foi preso em 1994, na Alemanha, acusado de crimes contra a humanidade, 

grave desrespeito às convenções de Genebra e violações aos costumes da guerra. A defesa argumentou que o 

Tribunal Penal Internacional ad hoc, criado para julgar o caso, não tinha legitimidade de jurisdição e havia sido 

criada ilegalmente por meio do Conselho de Segurança da ONU. Confirmou-se a legalidade da criação do tribunal 

ad hoc pelo CS e ficou estabelecido que a jurisdição do Tribunal seria válida para os crimes cometidos mesmo em 

se tratando de um conflito armado majoritariamente interno. Tadic foi condenado pelo Tribunal, em decisão que 

fortaleceu a noção de jus cogens no direito internacional (DEROLLE, 2015).  
74 Tribunal Penal Internacional para a Ex-Iugoslávia. 
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Referente à análise das duas decisões, é interessante considerar a diferença dos 

julgados das atividades militares, visto que o Tribunal Penal da Ex-Iugoslávia no caso Tadic, 

avaliou a responsabilidade criminal individual, enquanto a Corte Internacional de Justiça no 

caso Nicarágua, analisou a questão da responsabilidade internacional do Estado (ANDRADE, 

2016, p. 70; VELÁSQUEZ, 2015, p. 161). 

Em 2001, a Comissão de Direito Internacional que havia escrito os comentários sobre 

o DARS, ainda não havia feito nenhuma menção sobre qual deveria ser o controle mais 

pertinente para a aplicação do artigo 8°. Em 2007, a Corte Internacional de Justiça refutou o 

entendimento do TPIY no caso Bósnia e Herzegovina x Sérvia e Montenegro referente a 

aplicação da Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio (VELÁSQUEZ, 

2015, p. 161).  

A CIJ expressa que o controle geral tem a desvantagem de expandir o alcance da 

responsabilidade estatal ultrapassando o preceito fundamental que delibera o direito da 

responsabilidade do Estado: “um Estado é responsável somente por sua própria conduta, ou 

seja, pela conduta de pessoas atuando em seu nome”. Neste caso, somente resultará em 

responsabilidade aos que se encontram em plena condição de dependência do Estado, seja pelos 

atos realizados por seus órgãos oficiais ou pelos atos de pessoas ou entidades equiparadas aos 

órgãos estatais (SOUTO, 2017, p. 82). 

Souto (2017, p. 83) indica que nesta situação: 

[...] o controle geral é incabível, pois alarga demasiadamente, quase ao limite, o 

vínculo que deve existir entre a conduta do órgão estatal e sua responsabilidade, 

mantendo o entendimento firmado no caso da Nicarágua. [...] na teoria do controle 

efetivo, exige-se relação direta entre o ato ilícito específico e a atuação do Estado. A 

teoria do controle geral aceita a responsabilização pela “contextualização dos ilícitos 

no marco ou conjunto de ações realizadas por indivíduos ou grupos e no 

estabelecimento de vínculos efetivos de orientação do Estado com relação a essas 

pessoas ou grupos em questão, sem a necessidade de controle sobre todos e cada um 

dos atos que compõem o ilícito. 

 

O controle efetivo não objetiva que o Estado exerça um controle sobre cada ato ilícito, 

mas que este deve comprovar que se envolveu em cada caso exclusivo em que foram executados 

atos ilícitos atribuídos ao Estado. A responsabilização estatal em decorrência de ato ilícito sob 

o controle do Estado requer uma presunção inquestionável que o Estado poderia ter prevenido 

o cometimento do ato, ou poderia ter decidido por não o cometer (SOUTO, 2017, 83).  

Observa-se que a questão principal que transpôs as decisões dos dois casos aqui 

analisados, refere-se a demonstrar as condições em que uma entidade privada pode ser apontada 

como um órgão ou agente de facto do Estado perante o direito internacional (ANDRADE, 2016, 

p. 71). 
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Conforme o TPIY sugere, distanciar-se desses critérios e estipular novos parâmetros 

públicos-privados pode ser aceitável em determinadas situações, poderia ser um recurso viável 

diante da presença cada vez mais considerável das EMSP em atividades intrínsecas do Estado. 

Afinal de contas, quando comprovado que Estado busca o mesmo propósito ilícito que a 

empresa militar, criando as condições necessárias para executar a conduta violadora, “o Estado 

será responsabilizado mesmo se não estiver diretamente envolvido no cometimento dos atos 

ilegais” (SOUTO, 2017, 85). 

Ante a controvérsia de posicionamentos sobre a extensão do controle, Dupuy traz o 

dilema de como vincular as entidades privadas às normas de Direito Internacional 

Humanitário e apresenta duas possíveis soluções, ou a entidade privada passa a ser 

considerada sujeito de direito internacional ou se estendem e flexibilizam os 

parâmetros de atribuição da responsabilidade do Estado. [...] Gutiérrez Espada 

defende que a doutrina do controle geral é mais eficiente em abranger as violações de 

Direito Humanitário e garantir uma reparação, e propõe a utilização desse critério 

desde que seja possível ao Estado fazer prova em contrário para os casos que não 

controlou, evitando, assim, imputações injustas (SOUTO, 2017, p. 8). 

  

Pode-se dizer que a atribuição da responsabilidade do Estado para os atos contrários 

ao direito internacional cometidos pelos trabalhadores das EMSP é possível, no entanto, são 

limitados os casos em que a responsabilidade pode ser aplicada, cada caso deverá ser analisado 

individualmente. Um controle efetivo no caso das EMSP é difícil de ser provado, uma vez que 

as empresas militares detêm uma organização, economia e outros fatores que funcionam 

independentemente do Estado (VELÁSQUEZ, 2015, p. 164). 

A responsabilidade internacional do Estado pode ir além da atribuição de uma conduta 

por atos perpetrados por entidades privadas. A incapacidade do Estado de desempenhar o dever 

de diligência sobre as violações de Direitos Humanos e de Direito Internacional Humanitário 

também podem resultar em responsabilização estatal, temática que será analisada no próximo 

tópico.  

 

3.4 Responsabilização Estatal pelo Descumprimento do Dever de Diligência 

 

Até o presente momento foram analisadas situações em que o Estado poderia ser 

responsabilizado pelos seus próprios atos, dado que a atuação de uma empresa militar seria 

atribuída ao Estado. Ocorre que, o Projeto de Artigos sobre a Responsabilidade do Estado 

também considera as condutas omissivas do Estado e não apenas as ações para fins de 

responsabilização.  

Em oposição às normas de responsabilidade mencionadas no relatório da Comissão de 

Direito Internacional, o dever dos Estados de exercer o “due diligence” surgem das normas 
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primárias, a qual exigem atitudes específicas dos Estados e indicam as circunstâncias 

obrigatórias em que estas atitudes deverão ser tomadas. O descumprimento do dever de 

diligência ocorre quando o Estado “não adota as medidas necessárias impostas pelo direito 

internacional para prevenir, investigar ou punir a ocorrência de atos ilícitos” (SOUTO, 2017, p. 

86). Assim, a responsabilidade internacional advém quando o Estado se omite no desempenho 

de suas obrigações de prevenção e proteção (VELÁSQUEZ, 2015, p. 166). 

Neste sentido, tribunais internacionais em muitos momentos declararam que os 

Estados são obrigados a proteger todos os direitos expostos nas convenção de que fazem parte, 

independentemente das violações terem sido executadas por meio de seus órgãos e agentes 

estatais, o objetivo é garantir que os direitos previstos nas convenções sejam também 

respeitados na esfera privada, “uma obrigação que intencionasse unicamente órgãos públicos 

como eventuais violadores de direitos humanos resultaria em uma proteção substancialmente 

enfraquecida” (SOUTO, 2017, p. 86).  

Souto (2017, p. 86, tradução livre) expôs o comentário geral do Comitê de Direitos 

Humanos nas Nações Unidas, de 2004, referente a natureza da obrigação legal geral importa 

aos Estados Partes no Pacto:  

[...] a obrigação positiva dos Estados Partes de garantir os direitos do Pacto somente 

será totalmente cumprida se os indivíduos estiverem protegidos pelo Estado, não 

apenas contra violações dos direitos do Pacto por seus agentes, mas também contra 

atos cometidos por pessoas ou entidades privadas, isso prejudicaria o gozo dos direitos 

do Pacto, na medida em que sejam passíveis de aplicação entre pessoas ou entidades 

privadas. Podem haver circunstâncias nas quais uma falha em garantir os direitos do 

Pacto [...] causaria violações pelos Estados Partes desses direitos, como resultado dos 

Estados Partes permitirem ou não tomarem as medidas apropriadas ou exercerem a 

devida diligência para evitar, punir, investigar ou reparar os danos causados por tais 

atos por pessoas ou entidades privadas. A obrigação positiva dos Estados Partes de 

garantir os direitos da Aliança somente será totalmente cumprida se os indivíduos 

forem protegidos pelo Estado, não apenas contra violações da Aliança por seus 

agentes, mas também contra atos cometidos por pessoas ou entidades privadas que 

prejudiquem o desfrute de direitos da Aliança na medida em que sejam passíveis de 

aplicação entre pessoas ou entidades privadas75. 

  

 
75 [...] the positive obligation on states Parties to ensure Covenant rights will only be fully discharged if individuals 

are protected by the State, not just against violations of Covenant rights by its agents, but also against acts 

committed by private persons or entities that would impair the enjoyment of Covenant rights in so far as they are 

amenable to application between private persons or entities. There may be circumstances in which a failure to 

ensure Covenant rights […] would give rise to violations by States Parties of those rights, as a result of States 

Parties’ permitting or failing to take appropriate measures or to exercise due diligence to prevent, punish, 

investigate or redress the harm caused by such acts by private persons or entities”. the positive obligation on 

states Parties to ensure Covenant rights will only be fully discharged if individuals are protected by the State, not 

just against violations of Covenant rights by its agents, but also against acts committed by private persons or 

entities that would impair the enjoyment of Covenant rights in so far as they are amenable to application between 

private persons or entities (INTERNATIONAL LAW COMMISSION, 2004). 
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As cortes internacionais tem se utilizado de parâmetros para apreciar se em cada caso 

exposto o Estado atuou com o dever de diligência, a importância do bem a ser protegido, a 

extensão da efetividade do controle estatal sobre o território e o grau de previsibilidade da 

violação são os três critérios até então adotados (SOUTO, 2017, p. 87). Desta forma, indicar-

se-á algumas decisões que fundamentam o princípio “due diligence”.  

O primeiro julgamento ocorreu em 1928, no caso Islas de Palmas (Estados Unidos x 

Holanda), na decisão o árbitro Max Huber esclareceu que quando em seu território, o Estado 

tem o dever de proteger os direitos de outros Estados, em específico os direitos à inviolabilidade 

e inviolabilidade em tempos de paz e de guerra, dever este que provém do princípio da soberania 

do Estado (VELÁSQUEZ, 2015, p. 167).  

Sintetizando, quando um ente estatal negligencia em cumprir a devida diligência na 

prevenção ou na resposta a uma violação de direito internacional, não é a ação do ente privado 

que resulta na imputabilidade do Estado, e sim, a omissão ou esforço insatisfatório em evitar 

ou reagir à violação que pode ocasionar a responsabilidade internacional. Todavia, para haver 

a responsabilização, deve subsistir uma convenção ou obrigação consuetudinária para forçar o 

controle da conduta privada (SOUTO, 2017, p. 87).  

O segundo relaciona-se com o caso do Canal de Corfu, em 1949, entre o Reino Unido 

e a Albânia, em que navios britânicos foram danificados em decorrência de explosões que ao 

final não restou comprovado o envolvimento da Albânia (VELÁSQUEZ, 2015, p. 167). No 

entanto, a Corte Internacional de Justiça entendeu que “já que nada foi tentado pelas autoridades 

albanesas para evitar o desastre [...] graves omissões envolveram a responsabilidade 

internacional da Albânia” (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, 1949, tradução livre). 

Assim, entende-se que o Estado sempre deverá realizar ações positivas para evitar atuações 

ilícitas em relação a outros estados.  

O terceiro refere-se à Implementação da Convenção sobre a Prevenção e Repressão do 

Crime de Genocídio, acórdão de 2007, em que a Corte Internacional de Justiça afirma 

abertamente que os Estados podem ser responsabilizados internacionalmente se 

manifestamente não tomarem medidas adequadas para prevenir o genocídio. “[...] não apenas 

o Estado é solicitado a tomar ações positivas em benefício de outros Estados [...] aos indivíduos 

sob sua jurisdição, a quem ele deve proteger e garantir o respeito por seus direitos76”.  

(VELÁSQUEZ, 2015, p. 167, tradução livre).  

 
76 “[...] no solo se pide que el Estado tome acciones positivas para beneficio de otros Estados [...] a los individuos 

que se encuentran bajo su jurisdicción, a quienes debe proteger y debe garantizar el respeto de sus derechos” 

(VELÁSQUEZ, 2015, p. 167). 
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Obrigações do dever de diligência podem destoar dependendo do vínculo com o 

Estado, podendo ser dos Estados contratantes; de Estados onde as EMSP atuam (host states); 

ou dos Estados onde as EMSP foram criadas (home states). O dever dos Estados contratantes 

são de estabelecer contratos apenas com empresas militares renomadas, que agem de acordo 

com o direito internacional, como também, fiscalizar a atuação das funções delegadas77. Ocorre 

que, os Estados insistem em contratar companhias com históricos de má conduta (SOUTO, 

2017, p. 88).  

Como um exemplo de host states, Souto (2017, p. 88-89) apresentou o caso Velásquez 

Rodríguez que demonstra a aplicação da responsabilidade resultante do descumprimento do 

dever de diligência em relação a entidades privadas que cometem violações. O desaparecimento 

de Velásquez resultou na responsabilidade de Honduras, pela ausência do dever de diligência 

em prevenir e em investigar adequadamente a violação de direitos humanos. A Corte 

Interamericana assinalou:  

De fato, um ato ilegal que viole os direitos humanos que inicialmente não são 

diretamente atribuíveis a um Estado, por exemplo, porque é obra de um indivíduo ou 

porque o autor da transgressão não foi identificado, por ter a responsabilidade 

internacional do Estado, não por ser feito por si só, mas por falta de diligência para 

impedir a violação ou tratá-la nos termos exigidos pela Convenção78(VELÁSQUEZ, 

2015, p. 168, tradução livre). 

  

Nesta sequência, a Corte Internacional de Justiça responsabilizou Uganda (potência 

ocupante na República Democrática do Congo) em 2005, sob o fundamento do dever de 

diligência diante da ausência de vigilância em impedir violações de direitos humanos e do 

direito internacional, assim como, pela omissão ante ao abuso da violência por terceiros 

(SOUTO, 2017, 89).  

O Tribunal conclui, portanto, que Uganda era a potência ocupante em Ituri na época 

relevante. Como tal, tinha a obrigação, de acordo com o artigo 43 do Regulamento da 

Haia de 1907, de tomar todas as medidas ao seu alcance para restaurar e garantir, tanto 

quanto possível, a ordem pública e a segurança na área ocupada, respeitando, a menos 

que seja absolutamente impelido, as leis em vigor na RDC. Essa obrigação 

compreendia o dever de garantir o respeito pelas regras aplicáveis do direito 

internacional dos direitos humanos e do direito internacional humanitário, proteger os 

 
77 Souto (2017, p. 88) exemplificou um caso de contratação que contraria as obrigações de “due diligence”. “Em 

2007, o Pentágono aprovou o novo Programa de Incremento da Participação Civil em Tarefas de Logística, com 

um valor aproximado de 150 bilhões de dólares a Halliburton-KBR, DynCorp e Fluor, companhias implicadas em 

29 casos graves de má conduta na última década, incluindo delitos como fraude e suborno”.  
78 En efecto, um hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable 

directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la 

trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por esse hecho en sí mismo, sino por 

falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la 

Convención (VELÁSQUEZ, 2015, p. 168). 
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habitantes do território ocupado contra atos de violência e não tolerar tal violência por 

terceiros79 (ICJ, 2005, tradução livre).  

  

No caso do Massacre de Pueblo Bello, citado por Velásquez (2015, p. 168-169), a 

Corte Internacional de Justiça apreciou que “a responsabilidade pelos atos dos membros do 

grupo paramilitar neste caso em particular é imputável ao Estado na medida em que 

diligentemente não tomou as medidas necessárias para proteger a população civil em função 

das circunstâncias descritas”.  

Compreende-se que o Estado em que atua uma EMSP, tem o dever de agir com 

diligência para proteger qualquer pessoa sob sua jurisdição de sofrer abusos de direitos 

humanos, independentemente se cometidos por agentes públicos ou privados. Assim, o Estado 

deve adotar medidas eficazes para controlar o comportamento dessas empresas num conflito 

armado (ANDRADE, 2016, p. 74).  

De fato, muitas empresas têm se expandido em Estados enfraquecidos, onde é 

improvável o Estado ter capacidade institucional de controlar de forma eficiente as EMSP, 

fatores que não os eximem de sua obrigação de agir com dever de diligência e adotar medidas 

para fiscalizar as atividades desses entes privados em seu território (ANDRADE, 2016, p. 74). 

O Conselho Federal da Suíça emitiu um relatório em 2005, preocupado com a 

responsabilidade nacional em relação as EMSP que estão sediadas no país, declarando que o 

governo estava preparado para elaborar uma possível licença compulsória ou registro (SOUTO, 

2017, p. 90).  

O Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre o Uso de Mercenários (UNWG), em 

2008, enfatizou que os Estados de origem das EMSP deveriam adotar uma legislação, munidas 

dos meios de controle necessários para evitar violações de direitos humanos, compreendendo 

um sistema de registro e licença para autorização de atuação das empresas privadas, que 

contenha a anuência para sanções quando desrespeitarem as normas de direito internacional80 

(SOUTO, 2017, p. 90).   

 
79 ICJ, 2005. “The Court thus concludes that Uganda was the occupying Power in Ituri at the relevant time. As 

such it was under an obligation, according to Article 43 of the Hague Regulations of 1907, to take all the measures 

in its power to restore, and ensure, as far as possible, public order and safety in the occupied area, while 

respecting, unless absolutely prevented, the laws in force in the DRC. This obligation comprised the duty to secure 

respect for the applicable rules of international human rights law and international humanitarian law, to protect 

the inhabitants of the occupied territory against acts of violence, and not to tolerate such violence by any third 

party”. 
80 Dentre as recomendações, estão: “proibir de maneira específica sua participação em atos e em conflitos armados 

internos ou internacionais que tenham como intuito a desestabilização de regimes constitucionais; e incluir normas 

e obrigações de direitos humanos e de Direito Internacional Humanitário nos programas de educação e treinamento 

que se oferecem aos trabalhadores das EMSPs” (SOUTO, 2017, p. 90).  
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Os casos citados, demonstraram que além do Estado ser responsabilizado por atos em 

que as EMSP agem como entidades estatais, é possível ainda, conferir a responsabilidade 

internacional do Estado por este não executar ações do dever de prevenir e punir (SOUTO, 

2017, p. 91; VELÁSQUEZ, 2015, p. 173). Consequentemente, há a possibilidade de aumentar 

as hipóteses em que cabe o dever de diligência nos casos em que a atuação de empresas privadas 

coloque em risco os direitos fundamentais.  

 

3.5 Responsabilização Estatal por Violações de Direito Internacional Humanitário 

 

O Direito Internacional Humanitário (DIH) é um ramo do Direito Internacional 

Público, que compreende um conjunto de normas de direitos internacionais aplicáveis para 

situações de guerras e conflitos armados (VIANA, 2017, p. 13). As normas visam dois 

objetivos: limitar os direitos dos combatentes por meio da redução de métodos e meios de 

guerra; e proteger os direitos dos não combatentes, civis e militares fora de combate (DEYRA, 

2001, p. 14). Refere-se à um conjunto de normas aplicáveis a todas as partes envolvidas no 

conflito, independente da legalidade do método do uso da força utilizado, suas normas são 

aplicadas para os indivíduos que estejam no território onde ocorre o conflito armado, seja das 

forças armadas de um país ou de entidades não estatais (ANDRADE, 2016, p. 75). 

Desta forma: 

O Direito Internacional Humanitário não impõe uma visão da humanidade (tal como 

alguns julgam vislumbrar em certos instrumentos internacionais de direitos humanos), 

propondo-se simplesmente a manter o indivíduo na sua integridade física e dignidade 

aquando de conflitos armados. Se é verdade que o um ser humano se move por vezes 

por sentimentos de crueldade, também é certo que ele se comove perante a dor e o 

sentimento de humanidade, que à semelhança do sofrimento, é também universal 

(DEYRA, 2001, p. 14). 

  

Neste seguimento, DEYRA (2001, p. 18) ainda complementa:   

O Direito Internacional Humanitário que, antes de mais, consiste num direito de 

assistência e de proteção das vítimas dos conflitos armados, é também o direito que 

autoriza o combatente a atentar contra a vida ou a integridade física de uma pessoa. É 

este o ramo do direito que regulamenta a atividade humana, por muito desumana que 

ela seja, determinando como matar, ferir, capturar e sequestrar.  

 

As fontes do DIH são de origem consuetudinária, sendo codificadas durante o século 

XX e, em muitos casos, mantêm-se de valor costumeiro para os Estados que não ratificaram ou 

não anuíram aos textos convencionais (DEYRA, 2001, p. 19). Mesmo tendo caráter 

internacional, sua aplicação também é possível em conflitos não-internacionais. Afinal, a 
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finalidade é de preservar a dignidade da pessoa humana, quando não se consegue acabar com 

os conflitos (VIANA, 2017, 13). 

A jurisprudência internacional já admitiu que entidades não estatais podem ser 

consideradas criminalmente responsáveis por violações de direito internacional humanitário. 

Assim, independe de condição adicional para conferir uma relação aos agentes que estejam 

integrando uma das partes no conflito81 (ANDRADE, 2016, p.76). 

Atualmente, existem em torno de trinta textos internacionais referente ao DIH, dentre 

estes, podem ser citadas as quinze Convenções de Haia de 1899 e 1907; o Protocolo de Genebra 

de 1925;  as quatro Convenções de Genebra de 1949; a Convenção e o Protocolo de Haia de 

1954; os dois Protocolos Adicionais; a Convenção das Nações Unidas de 1981; o Tratado de 

Paris de 1993 e a Convenção de Ottawa de 1997 (DEYRA, 2001, p. 19). Sendo que, as normas 

fundamentais de direito internacional humanitário cabíveis às EMSP e aos seus trabalhadores 

são as quatro Convenções de Genebra de 1949 e seus três Protocolos Adicionais, de 1977 a 

2005, bem como o direito internacional consuetudinário82 (ANDRADE, 2016, p. 76).  

A primeira Convenção de Genebra foi adotada para melhorar a situação do feridos e 

enfermos das forças armadas em guerra; a segunda Convenção de Genebra para tratar da 

situação dos feridos, enfermos e náufragos das forças armadas em guerra marítima; a terceira 

Convenção abarca a proteção dos prisioneiros de guerra; enquanto a quarta Convenção de 

Genebra abrange a proteção dos civis em tempo em guerra (DEYRA, 2001, p. 21).  

Em uma fase de multiplicação de conflitos armados não internacionais, como “guerras 

de secessão, conflitos de descolonização, conflitos revolucionários e guerrilhas”, tornou-se 

necessária a reafirmação de um direito aplicável em situação de conflitos armados. Modificar 

as Convenções de Genebra estava fora de questão, não podia correr o risco de perder os direitos 

já adquiridos. Essa teoria resultou nos dois Protocolos Adicionais, onde o primeiro incide sobre 

a proteção das vítimas de conflitos armados internacionais, e o segundo na proteção de vítimas 

de conflitos armados não internacionais (DEYRA, 2001, p. 21). 

 
81 “O direito internacional humanitário é um dos poucos ramos do Direito Internacional Público que atribui 

infrações a indivíduos, estabelecendo as sanções correspondentes. Essa característica [...] reforça o 

reconhecimento da personalidade jurídica do indivíduo como sujeito de direito internacional público, uma 

tendência bastante desenvolvida nas últimas décadas” (ANDRADE, 2016, p. 76). 
82 “Estes instrumentos internacionais foram largamente ratificados: até o dia 1 de julho de 1998, havia 186 Estados 

Partes nas quatro Convenções de Genebra (com exceção feita À Eritreia, às Ilhas Marshall e a Nauru); 150 Estados 

Partes no Protocolo I e 142 no Protocolo II”. O autor ainda frisou que grandes potências mundiais, que detém de 

armas nucleares, como Estados Unidos, Índia, Paquistão e França não aderiram ao Protocolo I, “e que inúmeros 

Estados do Terceiro Mundo, envolvidos presentemente ou no passado em guerras civis ainda não aderiram ao 

Protocolo II, tal, como sucede com a Angola, Etiópia, Moçambique, Somália e Sudão” (DEYRA, 2001, p. 22). 
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O primeiro Protocolo trouxe um melhoramento da assistência médica às vítimas, 

flexibilidade das exigências para concessão do estatuto do combatente e prisioneiro de guerra, 

restrições aos métodos de guerra e melhoria dos meios de aplicação e de controle. Quanto ao 

segundo Protocolo, foi “o primeiro tratado de alcance universal aplicável às guerras civis, este 

constitui inegavelmente um progresso em relação ao único artigo 3° comum às Convenções de 

Genebra” (DEYRA, 2001, p. 22).  

Este artigo representa as normas essenciais de DIH, assegurando o tratamento humano 

para todas as pessoas em poder do adversário, proibindo “assassinatos, mutilações, tortura, 

tratamentos cruéis, humilhantes ou degradantes, tomada de reféns e julgamentos sem o devido 

processo legal” (ANDRADE, 2016, p. 77). 

 Andrade (2016, p. 77) frisa que estas normas não podem ser contestadas e por isso 

detém uma importância fundamental, sendo aplicadas aos conflitos armados internacionais e 

aos não-internacionais que podem assumir a forma de guerras civis tradicionais, de conflitos 

internos que se difundem para outros países, ou ainda, em intervenção de outros Estados em 

confrontos internos.  

O Protocolo I menciona especificamente os mercenários, negando a estes o direito ao 

estatuto de combatente ou de prisioneiro de guerra. No entanto, as EMSP não foram diretamente 

mencionadas nem por este ordenamento, nem pelo direito internacional consuetudinário, pelo 

recente surgimento no cenário mundial83. Mesmo diante da inexistência de uma regulamentação 

direcionada às EMSP, em determinadas situações as normas de cunho humanitário se aplicam 

aos contratados privados (SOUTO, 2017, p. 94).  

Com relação às obrigações do Estado referente as normas de DIH, são basicamente as 

seguintes: em todas as circunstâncias o Estado deve assegurar o respeito ao direito internacional 

humanitário em seu território, o Estado tem a obrigação de proteger a população civil durante 

o confronto armado, como também, tem o dever de reprimir as violações ao direito humanitário 

ocorridas dentro do território onde ocorreu o confronto (ANDRADE, 2016, p. 77-78).  

Destas obrigações, a primeira está prevista no artigo 1°, comum a todas as Convenções 

de Genebra, considerada uma norma de direito consuetudinário erga omnes, que cuida do dever 

de respeitar e fazer respeitar as normas de direito humanitário em todas as circunstâncias. Por 

conseguinte, impõe ao Estado a aplicação de medidas para garantir o cumprimento dessas 

 
83 Para que as EMSP se enquadrem no status de prisioneiros de guerra previsto nos tratados de direito humanitário, 

esta deve ser parte integrante das forças armadas das partes envolvida no confronto (artigo 4°, 2, (a) da III CG; ou 

beneficiar-se do status de combatente (artigo 43 do I Protocolo Adicional às Convenções de Genebra) (SOUTO, 

2017, p. 94). As circunstâncias em que trabalhadores das EMSP podem se enquadrar como prisioneiros de guerra 

foram tratadas no primeiro capítulo.  
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normas, incluindo as entidades privadas que atuem em seu território. É dever do Estado 

assegurar o respeito ao direito humanitário, por meio de agentes do estado e de entidades 

privadas envolvidas em confrontos armados (ANDRADE, 2016, p. 78; SOUTO, 2017, p. 96). 

Os Estados são obrigados a instruir as EMSP em DIH, se estas estiverem atuando como 

membros das forças armadas. Em não havendo esta possibilidade, o Estado deve treiná-las em 

DIH com base em provisões legais ou contratuais, com fundamento nas Convenções de Genebra 

que determina que todos que participarem de algum tipo de confronto devem ser instruídos das 

normas de DIH (SOUTO, 2017, p. 96).  

Assim, do cometimento de uma violação por parte de um trabalhador de uma EMSP 

contratada pelo governo, e o governo não garantiu que este tomasse conhecimento das normas 

de DIH, o Estado deverá ser responsabilizado em decorrência de sua omissão em não cumprir 

adequadamente as obrigações específicas dos tratados (SOUTO, 2017, p. 96).  

Andrade (2016, p. 78) cita que todos os Estados Partes das Convenções de Genebra, 

fazendo parte ou não de um confronto armado, tem o dever de assegurar o respeito às 

disposições contidas nas normas internacionais convencionais. Nesse sentido:  

[...] a Resolução 60/147 de 2005 da Assembleia Geral das Nações Unidas reconhece 

que a finalidade da obrigação de proteção de direito humanitário pelos Estados cria 

entre todos os países o dever de adotar disposições legais, administrativas e outras 

medidas apropriadas para impedir violações, bem como para investigá-las de forma 

eficaz, punindo os respectivos perpetradores, e promover acesso equitativo à justiça e 

à devida reparação às vítimas (ANDRADE, 2016, p. 78). 

  

Pressupõe-se que os host states de uma EMSP detêm de competência para controlar as 

atividades exercidas pelas empresas que atuam em seu território, contudo, existem casos de 

estados falhados, que se caracterizam por persistir em reais dificuldades de controle do 

exercício de entidades privadas em seu território. Nestas situações, defende-se que a obrigação 

dos host states em relação ao dever de proteção das normas de direito humanitário ficará 

limitada as áreas em que exerce efetivo controle (ANDRADE, 2016, p. 79).  

Andrade (2016, p. 79) apresentou que esta situação pode ser exemplificada com o fato 

que ocorreu no Iraque, em 2003, em que o poder ocupante (forças armadas dos Estados Unidos) 

exerceu um alto grau de controle sobre o território ocupado.  

Outra maneira de responsabilizar o Estado com base nas normas de Direito 

Internacional Humanitário, se dá pela aplicação do dever de diligência, caracterizado pela 

função do Estado de “prevenir, evitar, investigar e punir a ocorrência de violações humanitárias, 

além de garantir o cumprimento das referidas normas” (SOUTO, 2017, p. 96). 
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Souto (2017, p. 96) sustenta que nestes casos, os Estados podem ser responsabilizados 

pelas ações das EMSP e de seus trabalhadores perante o direito humanitário, uma vez que este 

ramo do direito impõe obrigações de garantia aos Estados em relação as suas forças armadas, 

da mesma maneira, que impõe a qualquer outra entidade privada que atue na função de 

auxiliadora da forças armadas de um Estado. O Estado tem o dever da garantir que estas 

entidades privadas conheçam e obedeçam às regras de cunho humanitário.   

Providências que podem ser adotadas neste sentido, inclui a ampla divulgação para as 

EMSP e seus trabalhadores, das Convenções de Genebra e de outras regras de direito 

internacional humanitário. Como também, aderir a normas prevendo sanções judiciais e 

administrativas para impedir as violações de direito humanitário84 (ANDRADE, 2016, p. 80). 

Em caso de violação ao artigo 1° comum às Convenções de Genebra, para chamar a 

responsabilidade para o Estado, a vítima ou seus familiares devem comprovar que o Estado não 

realizou as medidas necessárias para evitar a ação lesiva da entidade privada, de tal forma, que 

se tivesse agido com diligência a conduta lesiva não teria ocorrido. No entanto, neste caso a 

comprovação por parte da vítima é difícil (ANDRADE, 2016, p. 80). 

No que diz respeito a proteção aos civis, o artigo 27 da IV Convenção de Genebra visa 

proteger os civis contra atos de violência à civis, e os artigos 76 e 77 do Protocolo I, foram 

indicados para proteger as mulheres e crianças contra atos de violência sexual em conflitos 

armados. Pois, casos de prostituição e exploração sexual são constantes em confrontos armados 

e em situações de pós-guerra85 (ANDRADE, 2016, p. 81).  

Souto (2017, p. 97) apontou que Louise Doswald-Beck analisa a possibilidade de 

responsabilizar criminalmente oficiais das forças armadas por eventuais crimes de guerra 

cometidos por EMSP, sob situações de comando. Ainda que improvável, a responsabilidade do 

superior será aplicada para os casos em que restar demonstrada a relação de comando, em que 

este deveria saber ou negligenciou informação que demonstrasse evidentemente que um crime 

seria cometido. Neste sentido, o autor preocupou-se com a possibilidade de um superior não ser 

 
84 Neste sentido, o autor aponta que a ausência de norma interna que incrimine as condutas referente as violações 

do artigo 3° das Convenções de Genebra, com relação à proibição da ofensa à vida, à integridade física e a 

dignidade das pessoas, constitui uma violação ao artigo 1° das Convenções. Este entendimento já foi adotado pelo 

Tribunal Penal Internacional no julgamento do caso Celebici (ANDRADE, 2016, p. 80). 
85 Andrade (2017, p. 81) mencionou que o envolvimento de EMSP neste sentido já foram noticiadas, onde a 

DynCorp, entre 1999 e 2000, esteve envolvida em casos de prostituição e tráfico de pessoas na Bósnia e 

Herzegovina. Neste caso, a empresa foi contratada pelos Estados Unidos para integrar as forças de paz das Nações 

Unidas. Nenhum dos trabalhadores envolvidos nas ações criminosas da referida empresa foram processados 

perante tribunais norte-americanos. Ainda, a ONU divulgou um relatório informando que casos de abusos sexuais 

ocorreram em missões de paz no Haiti, República Democrática do Congo, República Centro-Africana e Sudão do 

Sul.  
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responsabilizado por ordenar um trabalhador a cometer atos que possam resultar em crimes. 

Ocorre que a prática de relação de comando é rara, e ainda mais difícil sua comprovar sua 

perpetração.  

Para diminuir os gastos de suas ações, os Estados permitem a atuação frequente de 

empresas militares. Com isso, a aplicação da responsabilidade do Estado pelas condutas das 

EMSP não pode depender da vontade do Estado de regular as atividades dessas empresas. 

Mesmo nos casos de terceirização, o Estado deve ser responsabilizado, pois tem a obrigação de 

fiscalizar as atividades executadas.  
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CONCLUSÃO 

 

Em vista dos argumentos apresentados, a presente pesquisa buscou analisar as 

situações em que ocorreram violações das normas de direito internacional humanitário em 

decorrência da atuação de empresas militares e de segurança privada, visando resultar na 

responsabilização internacional do Estado responsável.  

Pode-se verificar no percurso histórico das EMSP, que a atuação privada em conflitos 

armados pelo mundo iniciou-se com os mercenários até a atualidade moldando-se a empresas 

organizadas, demonstrando que a privatização da guerra não é um fenômeno da 

contemporaneidade, e sim, tão antiga quanto a própria guerra. Com os Tratados de Paz de 

Vestefália e o nascimento de uma nova ordem mundial baseada nos princípios de soberania 

estatal e da não-intervenção, os mercenários foram se tornando clandestinos e a guerra passou 

a ser monopólio do Estado.  

O fator determinante de abertura do comércio de serviços de segurança privada pelo 

mundo foi o fim da Guerra Fria, que resultou em grandes excedentes de armas e de soldados 

treinados pelas forças armadas mundiais, homens sem ocupação e com disposição para 

comercializar seus serviços. Uma mudança de paradigma que resultou em empresas legalmente 

registradas, que celebram contratos com organizações internacionais, empresas multinacionais 

e entidade estatais, além de possuir um amplo poder de atuação.  

A atuação das EMSP em locais de instabilidade gerou inúmeras consequências para os 

direitos humanos e o direito humanitário, resultando em casos de tortura, execuções sumárias e 

atentados contra a liberdade de expressão e de opinião. Atos que ficaram conhecidos 

mundialmente em 2004, após a divulgação de casos de tortura na prisão de Abu Gharib; e em 

2007 na Praça de Nisour em Bagdá, fatos que ganharam notoriedade e demonstraram o atual 

fenômeno da privatização.  

Com este intuito, buscou-se trazer à tona a problemática que circunscreve a pesquisa: 

a partir da análise do arcabouço normativo do Direito Internacional, seria possível determinar-

se a existência de regras de atribuição de responsabilidade a Estados que contratam Empresas 

Militares e de Segurança Privada para os auxiliarem em situação de conflito? 

Com esta problemática estabelecida, apresenta-se os instrumentos teóricos que foram 

utilizados como embasadores da resposta da pesquisa. Em uma análise sobre a legalidade das 

EMSP e a responsabilização estatal pela contratação de serviços privados, optou-se por 

determinar as tipologias das empresas privadas e quais atividades cada uma pode exercer, o que 
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não foi possível diante da imprecisão conceitual e da expansão de empresas hibridas. A 

dificuldade em estabelecer as tipologias derivam da pluralidade de empresas e das incontáveis 

atividades que são oferecidas, resultando em prejuízo para determinar a legalidade e 

consequências dos seus atos.  

Na sequência, demonstrou-se os impactos resultantes da contratação das EMSP, como 

a redução da soberania estatal em consequência da delegação de atividades de poder público ao 

setor privado; o empoderamento de entes não-estais que possuem acesso a tecnologias que antes 

eram privativas do poder público; a redução da proteção social por se tratar de um livre 

mercado, abrindo-se precedentes para o surgimento de novas empresas que desrespeitem os 

padrões humanitários internacionais; a fragilidade dos padrões trabalhistas dos trabalhadores 

pela inexistência de um código de ética e de um plano de carreira; além de casos de grande 

repercussão por graves violações aos direitos humanos cometidas por trabalhadores de EMSP 

em locais de confrontos armados e instabilidades políticas.  

Estes casos só demonstram o quanto é importante discutir sobre a regulação das 

atividades das EMSP diante da ausência de responsabilização dos atos cometidos por seus 

trabalhadores, para garantir que as atuações serão baseadas na lei, prevenindo e reprimindo 

casos de abusos e violações aos direitos humanos e ao Direito Internacional Humanitário. 

Ocorre que, para haver um efetivo controle entre as EMSP e o contratante, a regulação deve 

partir de perspectivas regionais, nacionais e internacionais, com representantes das empresas e 

dos governos.  

Neste aspecto, na pesquisa foram analisados os principais instrumentos internacionais 

de soft law e hard law existentes para regulação das EMSP.  As normas de hard law, como a 

Convenção de Genebra e o Estatuto de Roma, são documentos com caráter vinculativo, mas os 

Governos podem apresentam resistência em processar os envolvidos em violações de direito 

internacional. Como também, o Estatuto de Roma que originou o Tribunal Penal Internacional 

para julgar crimes de guerra e de maior gravidade, mas que depende da cooperação do 

consentimento de entrega do Estado.  

As iniciativas de soft law foram apresentadas como boas estratégias de regulação, 

como por exemplo, o Documento de Montreux e o Código de Conduta para Provedores de 

Serviços de Segurança Privada, que contém boas práticas relacionadas ao uso de armas e 

serviços armados, mas tem alcance limitado pelo seu valor normativo ser menos constringente 

do que as normas tradicionais.  
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A pesquisa demonstrou que os atos das EMSP não estão situados em um vazio jurídico 

e que a responsabilização internacional do Estado incidirá sobre atos decorrentes da 

privatização de atividades públicas. Assim, o Estado é responsável por atos ilícitos que vier a 

cometer internacionalmente, decorrentes de ações dos órgãos estatais e de pessoas com 

capacidade para representá-lo. Neste caso, o Projeto de Artigos da Comissão de Direito 

Internacional sobre a responsabilidade dos Estados aponta situações em que as ações realizadas 

pelas EMSP poderão ser imputadas aos Estados, assim, se o ente estatal autorizar o exercício 

de funções essencialmente públicas ou se a entidade privada atuar sob o controle ou direção do 

Estado.  

Considerando que o Estado será responsável pela conduta praticada pelos seus 

próprios órgãos, dentro da conduta de órgãos do Estado, as EMSP podem integrar órgãos de 

iure, quando criadas como parte da estrutura do governo ou incorporadas mediante contrato; ou 

ainda, podem ser consideradas como órgãos de facto, que ocorre quando entidades se 

comportam como órgãos estatais mas não são.  

O Estado também poderá ser responsabilizado pelas condutas de pessoas ou de 

entidades que realizem atribuições públicas, neste caso, se demonstrado que uma EMSP 

realizou funções públicas conferidas pelo direito interno do Estado mediante contrato, a 

responsabilidade por violações de direitos humanos e de DIH cometidas por trabalhadores 

privados poderão ser atribuídas ao ente estatal.  

O instituto da responsabilidade permite ainda que o ente estatal seja responsabilizado 

quando a atuação de pessoas ou entidades privadas entejam sendo instruídas, dirigidas ou 

controlas pelo Estado. As EMSP serão consideradas como órgãos de facto quando atuam sob o 

controle ou comando do Estado.  

O Projeto de Artigos também considera condutas omissivas do Estado para fins de 

responsabilização, neste caso, a incapacidade do Estado de desempenhar o dever de diligência 

sobre as violações de direitos humanos e de DIH podem resultar em responsabilização estatal, 

sendo aplicável quando o Estado não adota as medidas necessárias impostas pelo direito 

internacional em prevenir, investigar ou punir a ocorrência de atos ilícitos, entendimento este 

consolidado na jurisprudência e previsto no direito internacional costumeiro. Os Estados são 

obrigados a proteger os direitos previstos nas convenções de que fazem parte, 

independentemente se a violação ocorreu mediante atos de seus órgãos e agentes estatais. O 

dever de diligência cabe para os Estados contratantes, para os Estados onde as EMSP atuam, 

como também, para os Estados de origem das EMSP.  
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Sendo assim, o instituto da responsabilidade internacional do Estado manifesta-se 

como uma resposta positiva às consequências provocadas pela atuação das EMSP, retornando 

para o Estado a responsabilidade pelas atividades que nem deveriam ser saído da esfera pública, 

dificultando para as entidades estatais que se utilizam da contratação de uma entidade privada 

para exercer determinadas funções com o objetivo de se eximir da responsabilidade pelos seus 

atos.  
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