
1 

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT,  n 1,  maio, 2017.  

AS INTERVENÇÕES DA ONU NO AMBIENTE DE GUERRA 
 
 

MOREIRA, Ellen Carolina Reichert  
Bacharel em Direito, pela Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT 

 
 

CAMPOS, Rodolfo Boranga de 
Docente do Curso de Direito da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT 

 
 
 

RESUMO 
 

A ideia de dignidade e fraternidade vigora desde os mais remotos tempos. Ao decorrer da história da 
evolução humana, em todas as culturas encontramos a preocupação em resguardar os direitos 
inerentes à vida, basilares na sociedade como um todo, num processo constante de construção e 
aperfeiçoamento sobre si mesmo. Os limites da soberania nacional quando consideradas as questões 
referentes à paz mundial tornam-se matéria polêmica não só no âmbito moral e social, mas, 
principalmente, no concernente ao Direito Internacional. É necessário reconhecer que conflitos bélicos 
frequentemente extrapolam as demarcações de fronteiras e atingem pessoas sem condições de defesa. 
Dessa forma, o presente estudo busca analisar como as intervenções da ONU vêm se mostrando 
imprescindíveis para o restabelecimento da paz em nações envolvidas em conflitos, uma vez que a 
ação da entidade encontra realidades culturais, sociais e legais distintas, sendo importante analisar sua 
eficácia. 
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ABSTRACT 
The idea of dignity and brotherhood is an ideal since the earliest times. In the course of the history of 
human evolution, in every culture we find a seeking in protecting the rights inherent to life, basic in 
society as a whole, in a constant process of construction and improvement over itself. The limits of 
national sovereignty whenever considering the issues of world peace become controversial no just in 
the moral and social, but mainly, with regard to international law. It is necessary to recognize that wars 
often go beyond the borders of boundaries and reach people no conditions of defense. Therefore, this 
study aims to analyze how the UN interventions have shown to be essential for the restoration of peace 
between nations in situation of conflicts, whenever it find different realities cultural, social and legal, for 
that reason it is important to analyze its effectiveness. 
 
Keywords: UN – Sovereignty; Human Dignity; Peace refund. 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

Quando um país ingressa como membro das nações unidas, deve aceitar e 

cumprir o que ela determina, sob pena de sanção. Portanto, o uso da força ou a guerra 

em si perdem o status de fenômeno natural para a condição de ilícito, e sendo um 

membro, um ilícito internacional (MAZZUOLI, 2008). É preciso analisar que, quando 

caracterizada a legitima defesa preventiva permitida pela ONU, se não estaria de fato 

violando sua finalidade, de forma desproporcional e ilegal (SOARES, 2003). 

É estabelecido que os membros da Organização deverão resolver as suas 
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controvérsias por meios pacíficos, de modo a que a paz e a segurança internacionais, 

bem como a justiça, não sejam ameaçadas (CONVENÇÃO DE HAIA, 1899). Não 

obstante, tem se constatado que as ações para o restabelecimento da paz não têm 

se demonstrado viabilizadas por um meio pacífico no resgate da ordem ou da paz. 

Outro cenário que se estabeleceu foi do retrocesso econômico e do desenvolvimento 

mundial, exceto no que tange a armas nucleares e armamento de guerra, posto que 

mesmo nações subdesenvolvidas vêm investindo no seu fortalecimento bélico 

(GALBRAITH, 1988). 

O uso da força só restaria autorizado se um ataque organizado e armado 

ameaçasse a soberania de um Estado, ou seja, se tal ameaça violasse intrinsicamente 

a paz territorial e sua soberania (DINSTEIN, 2004). Assim sendo, o termo "soberania 

preventiva" demonstra violar a sistemática da paz, uma vez que, se um conflito ainda 

não se iniciou tal ataque não se justificaria (SOARES, 2003). 

Na carta da ONU se proíbe o uso da força pelos Estados exceto que esta 

configure legítima defesa, assim sendo, questiona-se sobre a admissão do uso de 

retaliação de um país sobre outro, se este agir de maneira desproporcional. 

 
2. AS NAÇÕES UNIDAS E A MANUTENÇÃO DA PAZ 

 

 
A Organização das Nações Unidas (ONU) ou Nações Unidas (UN) é uma 

organização internacional que tem como objetivo facilitar e colocar em prática 

mecanismos que possibilitem a segurança internacional e o desenvolvimento mundial, 

tendo iniciado um processo de internacionalização dos Direitos Humanos. 

O conjunto de tratados internacionais editados pela ONU e suas instituições é 

que formam o sistema global de proteção a estes direitos, vinculando os países a 

determinadas regras gerais com o intuito de assegurar o respeito à dignidade da 

pessoa humana. No entanto, este não foi o primeiro experimento de se promover a 

paz no cenário internacional. 

A primeira tentativa foi a Liga das Nações ou (Sociedade das Nações), criada 

após a Primeira Guerra Mundial, sua finalidade era promover a cooperação, a paz e 

a segurança internacionais e condenar as agressões externas contra seus membros. 

Fundada em 28 de abril de 1919, em Paris, a Liga das Nações tinha como escopo  a 
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política de desarmamento e arbitragem de conflitos, não obstante, não foi capaz de 

evitar que eclodisse a Segunda Guerra Mundial. (ROBERTS, 1999), porém, reforçou 

a ideia de relativização da soberania dos Estados. 

Neste período, a humanidade se viu diante de um quadro de atrocidades fruto da 

institucionalização de uma ideologia mortal. Os nazistas, comandados por Adolf Hitler, 

perseguiram e executaram milhões de civis em um episódio que ficou conhecido como 

Holocausto. 

“(...) o moderno Direito Internacional dos Direitos Humanos é um 
fenômeno pós Segunda Guerra Mundial. Seu desenvolvimento pode 
ser atribuído às monstruosas violações de direitos humanos da era 
Hitler e à crença de que parte dessas violações poderiam ser 
prevenidas se um efetivo sistema de proteção internacional dos 
Direitos Humanos existisse. ” (BUERGENTHAL apud PIOVESAN, 
2008: 42) 

 
Neste contexto, a comunidade internacional constatou que, a sobrevivência da 

humanidade dependia de esforços internacionais de colaboração conjunta. A partir 

daí, surge uma terminologia no Direito Internacional relacionando-o aos Direitos 

Humanos: o Direito Internacional dos Direitos Humanos que se concretizou em 10 de 

dezembro de 1948 com a declaração Universal dos Direitos Humanos, mediante as 

atrocidades acometidas no século XX, no cenário de violência extrema e monstruosa 

do holocausto (apud PIOVESAN, 1996). 

Com o término da Segunda Guerra Mundial, constatou-se que a sobrevivência 

da humanidade dependia de esforços e colaboração de todos os países e que, tal 

medida fosse eficaz para promover a segurança internacional, ocasião em que surgiu 

a Organização das Nações Unidas, o primeiro documento internacional que tratou dos 

Direitos Humanos, levando o tema a uma universalização desses direitos. Para 

Napoleão Casado Filho (2012): 

 

“Os desmandos dos totalitarismos que flagelaram a Europa haviam 
consolidado a percepção já defendida por Immanuel Kant de que os 
regimes democráticos apoiados nos direitos humanos eram os mais 
propícios à manutenção da paz e da segurança internacionais. Daí a 
necessidade de apoiar em normas internacionais o ideal dos direitos 
humanos. ” 

 
Neste momento, o mundo vislumbrava a ascensão dos nacionalismos, e este 

fenômeno foi o motor propulsor para a perseguição dos indivíduos, não sendo apenas 
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os judeus atingidos, bem como militares comunistas, homossexuais, ciganos, 

eslavos,deficientes motores e mentais e pacientes psiquiátricos, ou seja, todo o 

indivíduo que fugisse do padrão ou ideal de perfeição nazista. (CASADO FILHO, 

2012) 

Celso Lafer, chefe de missões junto à ONU em Genebra e ex ministro das 

relações exteriores no Brasil, em suas palavras durante palestra realizada na USP 

disse que no mundo pós-Guerra Fria, os Direitos Humanos com base na Carta da 

ONU se tornaram tema global, à maneira kantiana. 

No artigo 11 da Carta das Nações faz menção que a paz seja reconhecida e 

respeitada não apenas pelos países que se encontram em conflito, mas, que esteja 

ligada a todos os membros signatários da Carta (LAFER, 1995). Ademais, quando um 

país ingressa como membro das Nações Unidas, deve aceitar e cumprir o que ela 

determina, sob pena de sanção. Portanto, o uso da força ou a guerra em si perdem o 

status de fenômeno natural para a condição de ilícito, e sendo um membro, um ilícito 

internacional (MAZZUOLI, 2008). 

O uso da força só restaria autorizado se um ataque organizado e armado 

ameaçasse a soberania de um Estado, ou seja, se tal ameaça violasse intrinsicamente 

a paz territorial e sua soberania (DINSTEIN, 2004). Assim sendo, o termo "soberania 

preventiva" demonstra violar a sistemática da paz, uma vez que, se um conflito ainda 

não se iniciou tal ataque não se justificaria. É preciso analisar se o mesmo, 

caracterizada a legitima defesa preventiva permitida pela ONU, se não estaria de fato 

violando sua finalidade, de forma desproporcional e ilegal (SOARES, 2003). 

O nome Nações Unidas foi concebido pelo presidente norte-americano Franklin 

Roosevelt e utilizado pela primeira vez na Declaração das Nações Unidas, de 1º de 

janeiro de 1942 firmado pelos representantes de 26 países. A confecção da Carta das 

Nações Unidas foi elabora pelos representantes de 50 países, presentes à 

Conferência sobre Organização Internacional, que se reuniu em São Francisco de 25 

de abril a 26 de junho de 1945, após o término da Conferência das Nações Unidas 

sobre Organização Internacional. No entanto, foi oficialmente fundada em 24 de 

outubro de 1945, na cidade de São Francisco (Califórnia – Estados Unidos), e que 

tem em seu preâmbulo: 
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“Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as 
gerações vindouras do flagelo da guerra, que, por duas vezes no 
espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e 
a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e 
no valor do ser humano, na igualdade de direitos dos homens e   
dasmulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a 
estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às 
obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes de direito 
internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e 
melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla.” 

 

A Carta da ONU é o documento mais importante da Organização, como registra 

seu artigo 103: “No caso de conflito entre as obrigações dos membros das Nações 

Unidas, em virtude da presente Carta e as obrigações resultantes de qualquer outro 

acordo internacional, prevalecerão as obrigações assumidas em virtude da presente 

Carta. 

 

3 OS LIMITES DA SOBERANIA, BEM DA COLETIVIDADE E A DIGNIDADE 

DA PESSOA HUMANA COMO PRINCÍPIO NORTEADOR 

 

Soberania refere-se à entidade que não conhece superior na ordem externa nem 

igual na ordem interna (JEAN BOLDIN, 1986). Está fundamentado na constituição 

formada por um sistema de normas jurídicas que rege uma nação caracterizado como 

meio de controle da atuação humana, do indivíduo perante a sociedade, no que cerne 

aos seus direitos e deveres, em prol da coletividade. Indaga-se, portanto, quais são 

os limites do Poder Soberano atribuído a um Estado, do qual permite-se que o direito 

da coletividade ou mesmo da dignidade da pessoa humana seja violado, suprimindo 

assim o Direito Natural. 

Todo direito é feito pelo homem e para o homem, a dignidade do homem deve e 

é fator fundamental na elaboração de normas jurídicas, a fim de, levar a sociedade a 

evolução de forma que todas as suas garantidas sejam mantidas, assim sendo, o 

direito justifica o meio quando atinge a sua finalidade. O princípio da dignidade 

humana, pode ser conceituado como: “consciência do próprio valor; honra; modo de 

proceder que inspira respeito; distinção; amor próprio. ” (HOUAISS VILLAR, 2004) ou 

ainda nas palavras de SARLET, (2011). 

“(...) qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano 
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que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do 
Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de 
direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra 
todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham 
a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida 
saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co – 
responsável  nos  destinos  da  própria  existência  e  da  vida       
emcomunhão com os demais seres humanos, mediante o devido 
respeito aos demais seres que integram a rede da vida.” 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana enquanto direito positivado é 

recente. Apenas após a Segunda Guerra Mundial e a Declaração Universal da ONU 

de 1948 a dignidade da pessoa humana passou a ser reconhecida e expressa nas 

constituições de diversos países. (SARLET, 2011). 

Elucida a Carta da ONU que a busca pela paz visa promover o progresso social 

dentro de uma liberdade ampla, praticando a tolerância uns com os outros como bons 

vizinhos, unindo forças para manter a paz e a segurança internacionais a fim de 

garantir que a força armada não será usada a não ser pelo interesse comum primando 

o objetivo de proteger as presentes e futuras gerações do flagelo da guerra, que por 

duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indivisíveis à humanidade. 

Para que se possa reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, no valor e na 

dignidade do ser humano, na igualdade dos direitos humanos e as liberdades 

fundamentais, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião e para tanto visa a 

desenvolver relações amistosas entre as nações apontando soluções diante das 

controvérsias ou situações que podem desencadear uma guerra ou mesmo que cause 

perturbação da paz. 

Como reflexo da pós-segunda guerra vários institutos como a ONU foram criados 

para que o indivíduo na sua condição de ser humano pudesse ser protegido de 

qualquer atrocidade contra ele cometida. (CHEMIN, 2009). No entanto, com todos os 

esforços que a Organização das Nações Unidas tem buscado, ainda não foi possível, 

que a humanidade seja protegida de tais atrocidades, e mesmo nos países em que 

não estejam ameaçados por uma guerra iminente, tal cenário, gera para toda a 

humanidade uma sensação de insegurança. 

A ONU precisa exercer um papel mais ativo, a fim de desempenhar o papel de 

“promotora da paz” e de garantir a todos os povos que a dignidade da pessoa humana 

não se perca em meio aos interesses políticos estatais. Os princípios que a norteiam 
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devem ser constantemente revistos e cobrados de seus signatários com sanções mais 

duras e menos diplomáticas. Para Hobbes, “as leis da natureza são imutáveis e 

eternas, pois a injustiça, a ingratidão, a arrogância, o orgulho, a iniquidade, a acepção 

de pessoas e os restantes jamais podem ser tornados legítimos. Pois jamais poderá 

ocorrer que a guerra prescreva a vida, e a paz a destrua”. 

Haja vista quando a intervenção se mostra necessária, e por ela se perfaz pela 

autorização da ONU quanto a invasão do estado membro a outro território, há de se 

indagar se esta corresponde a manutenção da paz ou a “imposição da paz” (DOYLE; 

SAMBANIS, 2006). 

É estabelecido que os membros da Organização deverão resolver as suas 

controvérsias internacionais por meios pacíficos, de modo a que a paz e a segurança 

internacionais, bem como a justiça, não sejam ameaçadas (CONVENÇÃO DE HAIA, 

1899). Não obstante, tem se constatado que as ações para o restabelecimento da 

paz não têm se demonstrado viabilizadas por um meio pacífico no resgate da ordem 

ou da paz. 

O surgimento de novos conflitos internacionais em tempos atuais, têm 

demonstrado que os tradicionais meios de solução de conflitos, ou mesmo da 

contenção da violência como as forças de paz e as organizações de assistência 

humanitária, tornaram-se insuficientes (RODRIGUES, 2000). 

Na carta da ONU se proíbe o uso da força pelos Estados exceto que esta 

configure legítima defesa, assim sendo, questiona-se sobre a admissão do uso de 

retaliação de um país sobre outro, se este agir de maneira desproporcional (ONU, 

1945). 

Os direitos humanos já não restam desprotegidos, encontram-se pautados em 

documentos, sejam por Declarações ou mesmo normas constituídas, no entanto, é 

tempo de protegê-los, não se trata de um problema filosófico e sim jurídico, quiçá 

político. Já não se admite mais, simplesmente questioná-los se naturais ou históricos, 

sua natureza ou aplicabilidade, mas sim um meio seguro para garanti-los acima de 

qualquer interesse, impedindo que continuem a serem violados (BOBBIO, 1992). 

 

4 CONCLUSÃO 

Conclui-se, ao se considerar o levantado no presente artigo que a manutenção 
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da paz acaba por depender de intervenções militares, contudo se faz necessário levar 

em conta se existe, de fato, ameaça à soberania ou à paz territorial, posto que 

qualquer ação que viole o direito de um Estado Soberano, membro ou não da ONU, é 

questionável do ponto de vista moral e ético e abre discussões no âmbito do Direito 

Internacional. 

Pode-se estabelecer que a justiça e o equilíbrio nas relações internacionais, bem 

como a preservação da paz, justificariam intervenções junto as nações que as 

ameaçassem, sendo necessário o empenho em se manter vigorando obrigações 

decorrentes de tratados e outras fontes do direito internacional. No entanto, para tal 

situação ocorrer de forma adequada às necessidades dos diversos povos do planeta 

é imprescindível que interesses individuais de nações não se sobreponham à 

dignidade e aos direitos fundamentais do homem. 

Neste sentido o Direito desponta como instrumento que pode propiciar o avanço 

da sociedade, enquanto regula as relações entre as pessoas no âmbito das nações 

pautado pelo princípio da dignidade humana. É por meio da ciência jurídica que se 

podem desenvolver mecanismos capazes de evitar abusos e atrocidades. 

Portanto, neste primeiro levantamento, despontaram questões relevantes quanto 

ao papel que o Direito pode assumir e sua relação com a atuação da ONU. Ainda que 

não se esgotem as possibilidades de estudo sobre a temática, cabe indagar sobre a 

condução das intervenções já ocorridas por meio de uma análise pautada pelo 

questionamento moral e ético e pelos princípios do Direito Internacional, sendo 

recomendáveis pesquisas futuras sobre a temática focando aspectos relativos à 

influência dos países membros em função de sua condição política e econômica. 
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