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Debate no IPRI (13/09/2018) 



Roteiro da apresentação 

 Contextos histórico, econômico, jurídico 

e político 

 Principais problemas da privatização 

 Os papéis da diplomacia e do direito 

 Regulação privada e governança multinível 

 

 

 

 

 



Notas introdutórias 
 A origem da pesquisa 

 O recorte original 

 Atualidade e recorrência do tema 

 Tendências de pesquisa 
◦ PRIV-WAR (European University Institute) 

◦ PSM (U. Denver) 

◦ DCAF (CH) 

 Tendências de atuação internacional 

 
 

 

 

 

 



Da Itália a Vestefália 

 Normalidade histórica das tropas privadas 

◦ Entre Shakespeare e More 

 A incompatibilidade nascida em 1648 

Banquete da Guarda Cívica de Amsterdã em celebração ao Tratado de Münster, Bartholomeus van der Helst, 1648 



Contexto histórico e econômico 
 O Estado se afastou da guerra 

e do mercado 

 A guerra se afastou do Estado 

 O mercado se aproximou da 
guerra 

 A guerra se tornou um 
mercado 

 O Estado só faz a guerra com 
o mercado Muro de Berlim, jul./2014, acervo do autor 



Contexto jurídico-político 

 Enfraquecimento do Estado 

 Fim da Primeira Guerra Fria 

 Globalismo judiciário 

Fonte: https://www.un.org/ruleoflaw/blog/portfolio-items/switzerland-proposing-measures-to-

the-security-council-regarding-targeted-sanctions/ 



Contexto jurídico-político 
 Expansão das 

competências de órgãos 
internacionais 

 Intervenções 
humanitárias e 
restruturação planejada 
de aparatos burocráticos 
nacionais Fonte: http://america.aljazeera.com/articles/2014/3/4/too-small-to-

succeedliberiasnewarmycomesofage.html 



Principais problemas da privatização 

da guerra 
 Mercantilização do 

uso da força 

 “Race to the 

bottom” 

 Padrões trabalhistas 
Fonte: http://www.imfdb.org/wiki/Blood_Diamond 



Principais problemas da privatização 

da guerra 
 Vinculação ao direito 

internacional 
humanitário 

 Autodeterminação 
dos povos 

 Assimetria de 
informações 

 

Fonte: http://marvel-movies.wikia.com/wiki/Sokovia_Accords 

Fonte: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2618588/People-

dont-want-freedom.html 



Direito internacional aplicável? 

 Estatuto de Roma do TPI 

 Convenções de Genebra 

 GATS 

 UNCLOS 

 

Fonte: https://www.hrw.org/news/2017/04/10/zambia-support-

international-criminal-court 



O Documento de Montreux 
 Estados contratantes, Estados territoriais e 

Estados de origem 

 Documento de Montreux Sobre Obrigações 
Legais Internacionais Pertinentes e Boas 
Práticas Para Estados Relacionadas às 
Operações das Companhias Militares e de 
Segurança Durante Conflitos Armados 

 Soft law 



O Código Internacional de Conduta 

(ICoC) 
 

2013 



Opções regulatórias 
 Debate na ONU 
◦ Conselho de Direitos Humanos da ONU (2005 e 

2010)  

 Regulação por código de conduta 
◦ UN Guidelines on the Use of Armed Security 

Services from Private Security Companies (2012) 

◦ Estados Unidos (2013) 

◦ Reino Unido (2013) 

◦ Suíça (2015) 

 



Que houve com o Estado? 
 Monopólio da força 

◦ Conflitos internos 

◦ Empresas militares privadas 

 Monopólio do direito 

◦ Direito internacional pós-1945 

◦ Regulação  

privada transnacional 

Acervo pessoal 
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“A origem do novo é o que geralmente nosso espírito procura no passado”. 

Johan Huizinga 


