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4. A invocação da legítima defesa contra forças irregulares no contexto sírio 

(2014-2016) 

 

4.1. Facts and figures da crise na Síria (2014-2016) 

 

4.1.1. Breve contexto histórico-político da crise na Síria 

 

“A Síria é estável”, dizia o presidente sírio Bashar al-Assad em janeiro de 2011. “Por 

quê? Porque você precisa estar intimamente ligado às convicções do povo. Essa é a questão 

central. Quando há divergência entre as suas políticas e as convicções e interesses do povo, 

você terá esse vácuo que cria distúrbios”469. As palavras foram ditas por ocasião de uma das 

raras entrevistas concedidas pelo governante sírio, dessa vez ao jornal The Wall Street 

Journal, em janeiro de 2011, a poucos dias do início de uma das piores guerras civis da 

história. 

Algumas semanas antes, a população tunisiana havia destituído seu presidente, Zine 

El Abidine Ben Ali, pondo fim, em 28 dias, a um governo autoritário que se estendia por 23 

anos. Trinta e oito dias depois, Hosni Mubarak, presidente do Egito por aproximadamente 

trinta anos, seria arrancado do poder a partir de manifestações populares. Em poucos dias, 

protestos contra os governos se espalhariam por todo o Oriente Médio e pelo Norte da África, 

ocorrendo em territórios de catorze países dessas regiões. Ainda no mesmo ano, o ditador 

líbio Muammar Gaddafi seria deposto e, na sequência, morto pelos rebeldes. O contexto 

desses levantes populares ficaria conhecido posteriormente pela expressão Primavera Árabe 

(Arab Spring)470. 

A partir de janeiro e fevereiro de 2011, na onda dos países vizinhos, pequenas 

demonstrações por parte da população síria tiveram início: começava a se exteriorizar nas 

manifestações populares um sonho, que, ironicamente, desaguaria, pouco tempo depois, em 

um opaco e denso pesadelo para o país471. O levante popular pôs em marcha um processo que, 

                                                
469 Entrevista de Bashar al-Assad concedida ao The Wall Street Journal em 31 de janeiro de 2011. Disponível 
em: http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703833204576114712441122894. Acesso em outubro de 
2016. “[...] Syria is stable. Why? Because you have to be very closely linked to the beliefs of the people. This is 
the core issue. When there is divergence between your policy and the people's beliefs and interests, you will have 
this vacuum that creates disturbance.” 
470 LISTER, Charles R. The Syrian Jihad: Al-Qaeda, the Islamic State and the Evolution of an Insurgency. 
Oxford: Oxford University Press, 2015. pp. 11-12. 
471 LITTELL, Jonathan. Syrian Notebooks: Inside the Homs Uprising. New York: Verso, 2015. p. 14. “[...] 
before the nightmare, a nightmare so dense and opaque it seems to have no beginning, there had been the 
dream”. 
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por meio da progressiva erosão dos instrumentos de controle e da mentalidade de medo que 

havia subjugado a população pelos últimos quarenta anos, conduziria o país rumo a um futuro 

incerto: ao desconhecido472. “A revolução inicialmente pacífica e otimista – uma expressão de 

profundo descontentamento com o declínio, a corrupção, a predação e a brutalidade do Estado 

sírio – transformou-se em uma guerra civil com crescentes traços sectaristas”473. 

A Síria se encontrava sob governo de exceção (lei marcial) desde 1963, quando o pai 

do atual presidente, vinculado ao partido Baath474, assumira o poder por meio de um coup 

d’état. Após a morte do então governante, primeiro da Casa de Assad, em 2000, Bashar al-

Assad veio ao poder e, na época, apresentava ao povo sírio um discurso reformista e ajustado 

aos padrões da democracia liberal: ao povo, prometia participação popular, transparência, 

accountability, reforma na burocracia e luta contra a corrupção475. As palavras, porém, não 

subsistiriam sequer aos primeiros anos de governo do novo presidente. Entre os traços do 

governo que se seguiria estariam: o endurecimento do discurso político, a prisão de 

opositores, decretos intensificando censuras na mídia e no uso da internet, o fortalecimento 

dos meios de controle social, através dos aparatos de segurança, e a prática sistemática e 

sistêmica da tortura476. 

Entretanto, o antiamericanismo do governo ainda fez com que, durante um tempo, sua 

popularidade pessoal não decaísse a níveis insustentáveis, principalmente por seu papel em 

manter a estabilidade da região após a invasão dos Estados Unidos no Iraque, em 2003. Com 

o passar dos anos, todavia, as falhas do regime em cumprir com uma série de promessas no 

campo econômico, político e nacional, preparou o terreno para os levantes populares de 2011. 

Em resposta, “a imediata descida do regime à barbárie transformaria rapidamente as 

demandas por reformas em clamores por uma revolução”477. 

                                                
472 HOKAYEM, Emile. Syria’s Uprising and the Fracturing of the Levant. New York: Routledge, 2013. p. 9. 
“Since the spring of 2011, when the instruments of control and mentality of fear that subdued society began 
eroding, Syria has stepped into the unknown.” 
473 Ibidem, p. 9. “Its once-peaceful, upbeat revolution - an expression of profound discontent at the decay, 
corruption, predation and brutality of the Syrian state - has morphed into a civil war with growing sectarian 
undertones.” 
474 A palavra baath significa, em árabe, ressurreição ou levante. Os objetivos do partido eram “facilitar a criação 
de um Estado pan-árabe, apoiando-se sobre as atividades revolucionárias de uma minoria política seletiva [...] 
sua ascensão na década de 1960 estava associada com uma comunidade minoritária sobre o restante: os alauítas.” 
SAHNER, Christian C. Among the Ruins: Syrian Past and Present. Oxford: Oxford University Press, 2014. pp. 
103-104. 
475 YASSIN-KASSAB, Robin et AL-SHAMI, Leila. Burning Country: Syrians in Revolution and War. London: 
Pluto Press, 2016. pp. 17-18. 
476 Ibidem, pp. 22-25. 
477 Ibidem, p. 34. “The regime’s failure to fulfil a set of bargains – economic, political and national – set the 
scene for the uprising. When it came, the system proved itself incapable of containing and absorbing the dissent. 
The regime’s immediate descent into barbarity would rapidly transform calls for reform into cries for 
revolution.” 
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A eventual convergência de múltiplas tensões no território sírio, nacionais e 

internacionais, fez com que os desdobramentos da insurgência popular contra o regime de 

Assad adquirissem proporções jamais imaginadas. Em uma precisa análise das diversas forças 

atuantes sobre o contexto sírio, Hokayem escreveu: 
A Síria se encontra no ponto de intersecção de profundas tendências sociais, políticas 
e estratégicas que se estendem pelo Oriente Médio. De fato, as cinco linhas falhas do 
mundo árabe correm através da Síria. A primeira é a ruptura do contrato social entre 
governo e sociedade, que levou às várias revoltas árabes. A segunda é a luta que se 
intensifica por domínio regional entre o Irã e vários Estados árabes, especialmente a 
Arábia Saudita. A terceira é a crescente divisão sunita-xiita, notadamente no Iraque e 
no Líbano, cujas repercussões são cada vez mais sentidas no interior da vizinha Síria. 
A quarta é a ascensão do islamismo político e suas implicações para a identidade dos 
Estados árabes e para grupos seculares e não muçulmanos. A linha final é o equilíbrio 
entre grupos étnicos no interior de sociedades levantinas multiétnicas, onde minorias, 
uma vez marginalizadas pela maioria árabe, procuram afirmar sua identidade. Mais 
do que em qualquer outro lugar, a profundidade e a potência dessas linhas de falha 
ameaça a coesão social da Síria e sua viabilidade enquanto um Estado unificado.478 

 
Uma fusão de minorias dos mais diversos matizes religiosos e étnicos complexificou 

o cenário e fez do território do país um tabuleiro em que vários jogadores jogam, uns contra 

os outros, uma série de jogos políticos sobrepostos uns aos outros, os quais tornam fluidas as 

relações de amizade e inimizade, de modo que os efeitos concretos do(s) conflito(s) ali 

existentes mostram-se devastadores. É bastante difícil precisar o número de vítimas da guerra 

civil na Síria. Estima-se, porém, que, de março de 2011 a março de 2016, morreram pelo 

menos 273.520 pessoas, segundo informações do Observatório Sírio de Direitos Humanos479. 

Não obstante, outras fontes sugerem que esse número possa alcançar a faixa de 450.000, com 

base em estudo promovido pelo Centro Sírio de Pesquisa Política480. Somente em setembro 

                                                
478 HOKAYEM, op. cit., 2013, p. 10. “Syria finds itself at the intersection of profound societal, political and 
strategic trends that extend across the Middle East. Indeed, the Arab world's five most critical fault lines run 
through Syria. The first is the breakdown of the social contract between government and society, which led to 
the various Arab revolts. The second is the intensifying struggle over regional dominance between Iran and 
several Arab states, most notably Saudi Arabia. The third is the growing Sunni-Shia divide, notably in Iraq and 
Lebanon, the repercussions of which are increasingly felt inside neighbouring Syria. The fourth is the rise of 
political Islamism and its implications for the identity of Arab states and for secular and non-Muslim groups. 
The final one is the balance between ethnic groups within multi-ethnic Levantine societies, whereby minorities, 
once marginalised by the Arab majority, seek to assert their identity. More than anywhere else, the depth and 
potency of these fault lines threatens Syria's social cohesion and viability as a unified state.” 
479 Relatório disponível em: http://www.syriahr.com/en/?p=45095. Acesso em outubro de 2016. 
480 Disponível em: http://goo.gl/8m1tRa. Acesso em outubro de 2016. p. 61 “During the conflict, the population 
of Syria has decreased from 21.8 million in 2010 to 20.21 million inhabitants by the end of 2015. 
Counterfactually, the total population would have reached 25.59 million inhabitants in 2015 if the conflict had 
not emerged, thus, the real population decreased by 21 per cent. At the end of 2015, it is projected to have 3.11 
million Syrian refugees in addition to 1.17 million persons who migrated to in search of work and a safer life. 
Within the remaining population of Syria, some 6.36 million people had been internally displaced from their 
homes and neighbourhoods due to violence, fear, intimidation and homelessness. About 13.8 million Syrians lost 
their work-related source of livelihood; and comparing between “continuing” and “crisis” scenarios, almost 3.5 
million job opportunities by the end of 2015; and the actual loss, compared to the pre-crisis employment status in 
2010, is 2.69 million job opportunities. The armed conflict badly harmed human development in Syria where the 
fatalities in 2015 reached about 470,000 deaths, the life expectancy at birth estimated at 55.4 years, and the 
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deste ano, julga-se que, com a intensificação dos ataques, aproximadamente 1.176 civis foram 

mortos na Síria481. Os inúmeros relatórios independentes dão conta de que os prejuízos da 

crise em termos humanos, econômicos, políticos, religiosos, culturais/históricos482 e sociais 

são incalculáveis, irreparáveis e, em boa medida, irreversíveis. 

Atualmente, portanto, o território do país é controlado por várias entidades distintas, 

cada uma lutando contra as demais e apoiando-se, nesse conflito, em alianças movediças. 

Entre os últimos mapas divulgados sobre a situação atual do controle territorial na Síria, 

encontra-se esse aqui483: 

 

    
  

Observa-se que pelo menos cinco forças militares controlam partes significativas do 

território sírio e pelejam entre si: o governo de Bashar al-Assad, o grupo Estado Islâmico 

(ISIS), as forças curdas, a milícia denominada Frente al-Nusra (Jabhat Fateh al-Sham, 

conhecida como al-Qaeda na Síria até início de 2016) e outros grupos rebeldes armados – que 

são estimados em aproximadamente mil grupos, com mais de cem mil guerrilheiros484. As 

                                                                                                                                                   
school age non-attendance rate projected at 45.2 per cent; consequently, the HDI of Syria is estimated to have 
lost 29.8 per cent of its HDI value in 2015 compared to 2010.” 
481 A informação foi fornecida pela organização não governamental Syrian Network for Human Rights. O dado 
está disponível em: http://aa.com.tr/en/middle-east/1-176-civilians-killed-in-syria-in-september-ngo/656318. 
Acesso em outubro de 2016. 
482 Vide relatório do Observatório do Patrimônio Cultural Sírio, publicado em 26 de setembro de 2016. 
Disponível em: http://en.unesco.org/syrian-observatory/file/1240/download?token=soc0Mu_9. Acesso em 
outubro de 2016. 
483 O mapa, referente a setembro de 2016, foi extraído da agência de notícias Al-Jazeera e pode ser acessado 
aqui: http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2015/05/syria-country-divided-150529144229467.html. 
Acesso em outubro de 2016. 
484 Informações extraídas de alguns relatórios independentes. Por exemplo: SMALL ARMS SURVEY 
(Genebra). Syria’s Armed Opposition: a Spotlight on the ‘Moderates’. SANA Dispatches, número 5, janeiro de 
2016. p. 2. Disponível em: http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/R-SANA/SANA-Dispatch5-Syria-
armed-opposition.pdf. Acesso em outubro de 2016. THE CARTER CENTER. Syria Countrywide Conflict 
Report n. 5, 2015. Disponível em : https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/syria-
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áreas em cinza, no mapa, quase não são povoadas. Observa-se, aliás, que o governo não 

detém controle sobre relevante parte do território. E a situação de crise envolve, também, o 

Iraque, onde teve início a ascensão do Estado Islâmico (ISIS), que será abordada com maiores 

detalhes no ponto seguinte. O mapa485 atual do território do país vizinho encontra-se assim 

dividido: 

 

 
 

Some-se a esse contexto, ainda, a intervenção de forças estrangeiras de modo direto – 

por meio de ataques aéreos – e de modo indireto, traduzido em apoio logístico às partes do 

conflito cujos interesses são comuns aos seus. Na verdade, o que se vê na Síria é a versão 

moderna do que se chama de “guerra por procuração” (war-by-proxy), muito comum na época 

da Guerra Fria. Segundo Mumford, a guerra por procuração é o envolvimento indireto de 

terceiros em um conflito, com o desejo de influenciar o resultado estratégico da guerra. “Elas 

são constituídas de um relacionamento entre um provedor, que é um Estado ou um ator não 

estatal externo à dinâmica de um conflito existente, e seus eleitos procuradores que recebem 

armas, treinamento e financiamento do provedor”486. Em suma, as guerras por procuração são 

“o substituto lógico para Estados que procuram avançar seus próprios objetivos estratégicos e, 

                                                                                                                                                   
conflict/NationwideUpdate-Feb-28-2015.pdf. Acesso em outubro de 2016. Há também um guia amplo dos 
grupos de oposição, feito em 2013, disponível em: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24403003. 
Acesso em outubro de 2016. 
485 Al-Jazeera, disponível aqui: http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2016/08/Iraq-war-map-controls-
160830115440480.html. Acesso em outubro de 2016. 
486 MUMFORD, Andrew. Proxy Warfare. Cambridge: Polity Press, 2013. p. 11. “They are constitutive of a 
relationship between a benefactor, who is a state or non- state actor external to the dynamic of an existing 
conflict, and their chosen proxies who are the conduit for weapons, training and funding from the benefactor.” 
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ao mesmo tempo, evitar envolvimento direto, custoso e sangrento na guerra”487. Assim, na 

Síria: 
O Irã tem apoiado o regime de Bashar al-Assad, majoritariamente através de seu ramo 
libanês, o Hezbollah, enquanto os sauditas, os kuwaitis, e os qataris têm financiado 
uma miríade de grupos insurgentes sunitas, incluindo o antigo EI, para enfraquecer o 
poder iraniano na região. [...] Para complicar o cenário, a Rússia está armando o 
regime de Assad na Síria enquanto Washington arma os rebeldes sírios anti-Assad 
com, ironicamente, armas que o EI confisca após cada vitória.488 

  

A guerra civil na Síria é caracterizada sob o direito internacional humanitário como 

um conflito armado não internacional, ou, mais precisamente, como uma sobreposição de 

vários conflitos dessa natureza. É possível identificar, por exemplo, o “conflito entre o regime 

de Assad contra grupos não estatais de oposição; o conflito entre o regime de Assad e as 

filiais da al-Qaeda, tais como a Frente al-Nusra ou o grupo Khorasan; conflitos entre os 

grupos de oposição que competem entre si, incluindo a Unidade de Proteção do Povo Curdo 

(YPG); e o conflito envolvendo o ISIS/Daesh contra todas as entidades acima”.489 

Uma breve análise da realidade diária do conflito sugere a perpetração de crimes de 

guerra por quase todos os atores envolvidos, crimes contra a humanidade, crimes sexuais em 

padrão sistemático, e, possivelmente, genocídio490 contra minorias étnico-religiosas491. As 

potências estrangeiras que fazem parte do conflito também são responsáveis pelo 

agravamento do cenário em termos humanitários492. Essa circunstância torna ainda mais 

crucial o problema da justificativa apresentada pelos Estados estrangeiros para realizar sua 

intervenção militar em território sírio.  

 

4.1.2. O “Estado Islâmico” (EI): desenvolvimento e características 
                                                

487 Ibidem. “In short, proxy wars are the logical replacement for states seeking to further their own strategic goals 
yet at the same time avoid engaging in direct, costly and bloody warfare.” 
488 NAPOLEONI, Loretta. The Islamist Phoenix: The Islamic State and the Redrawing of the Middle East. New 
York: Seven Stories Press, 2014. pp. 47-48. “In Syria, Iran has backed the regime of Bashar al-Assad, mostly 
through its Lebanese branch, Hezbollah, while the Saudis, the Kuwaitis, and the Qataris have bankrolled a 
plethora of Sunni insurgent groups, including the former ISIS, to undermine Iranian power in the region. [...] To 
complicate the picture, Russia is arming the Assad regime in Syria while Washington arms the anti-Assad Syrian 
rebels with, ironically, weapons that IS confiscates after each victory.” 
489 SCHAACK, Beth Van. Mapping War Crimes in Syria. International Law Studies, vol. 92, 2016. p. 7. “In 
terms of conflict classification, it is possible to identify several overlapping NIACs: conflicts pitting the Assad 
regime against non-state opposition groups; the conflict between the Assad regime and al-Qaeda affiliates such 
as the al Nusra Front or the Khorasan Group; conflicts between competing opposition groups including the 
Kurdish People’s Protection Unit (YPG); and the conflict involving ISIL/Daesh against all of the above.” 
490 Doc. da ONU: S/2016/708. http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/s_2016_708.pdf. Acesso em outubro de 2016. 
491 SCHAACK, op. cit., 2016, p. 2. “In addition to war crimes under international humanitarian law (IHL), the 
Syrian people have experienced other crimes under international criminal law (ICL), including crimes against 
humanity, summary execution, terrorism, and potentially genocide against ethno-religious minorities.” 
492 Relatório da ONU sobre a situação humanitária: http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-
6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2016_796.pdf. Acesso em outubro de 2016. 
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“Depois dos ataques em Orlando (EUA), Dhaka 

(Bangladesh), Magnanville, Nice, e Normandia (França), e 
Würzburg e Ansbach (Alemanha) levarem ao martírio de 
doze soldados do Califado e à morte e injúria de mais de 
seiscentos Crusaders era de se esperar que os adoradores da 
cruz e os pagãos democratas do Ocidente parassem e 
contemplassem as razões por detrás da animosidade e da 
inimizade sustentada por muçulmanos contra ocidentais e 
tivessem o cuidado de considerar o arrependimento através 
do abandono de sua infidelidade e da aceitação do islã. Mas a 
febre e a ilusão causada pelo pecado, superstição e 
secularismo anestesiaram o que resta de suas mentes e 
sentidos”. 493 

 
Dabiq, revista oficial do Estado Islâmico, vol. 15 

 

Para introduzir de modo simples uma questão extremamente complexa, existem 

basicamente duas respostas para explicar a ascensão e o relativo sucesso do estabelecimento 

de uma organização terrorista com tamanho poder no Oriente Médio: a resposta longa, que 

remete à partição da região no pós-guerra ao arbítrio das ex-potências coloniais, e a resposta 

curta, que se refere à confluência da invasão no Iraque com a guerra civil na Síria, gerando 

vácuos de poder em seus respectivos territórios494. Esses fatores, em certa medida, foram 

responsáveis pelo aprofundamento das fragilidades políticas da região, criando um ambiente 

favorável à ação de grupos armados e, em especial, de militâncias terroristas à procura de 

território. 

A maior parte da história da militância islâmica que, hoje, denomina-se Estado 

Islâmico no Iraque e na Síria (EI)495 aconteceu não na Síria, mas no Iraque. O grupo traça as 

suas origens na união independente de palestinos e jordanianos fundada por Ahmed Fadl al-

Nazal al-Khalayeh (mais conhecido como Abu Musab al-Zarqawi), cujos integrantes 

passaram a se envolver em lutas jihad na Jordânia, no Afeganistão, no Iraque e na Síria. No 

                                                
493 DABIQ. Disponível em: http://www.clarionproject.org/factsheets-files/islamic-state-magazine-dabiq-fifteen-
breaking-the-cross.pdf. Acesso em outubro de 2016. “After the attacks in Orlando (USA), Dhaka (Bangladesh), 
Magnanville, Nice, and Normandy (France), and Würzburg and Ansbach (Germany) led to the martyrdom of 
twelve soldiers of the Caliphate and the deaths and injuries of more than six hundred Crusaders, one would 
expect the cross-worshipers and democratic pagans of the West to pause and contemplate the reasons behind the 
animosity and enmity held by Muslims for Westerners and even take heed and consider repentance by 
abandoning their infidelity and accepting Islam. But the fever and delusion caused by sin, superstition, and 
secularism have numbed what is left of their minds and senses.” 
494 NAPOLEONI, op. cit., 2014. p. 30. 
495 Nessa pesquisa, a referência ao grupo armado Estado Islâmico no Iraque e na Síria (EIIS ou, em inglês, ISIS) 
será padronizada na sigla EI, de Estado Islâmico, ou será feita por meio da palavra Daesh, que, em árabe, é o 
acrônimo equivalente a Estado Islâmico no Iraque e no Levante (al-Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham). Para 
mais detalhes sobre o grupo: HOSKEN, Andrew. Empire of Fear: Inside the Islamic State. London: Oneworld, 
2015; BYMAN, Daniel. Al Qaeda, the Islamic State, and the Global Jihadist Movement. New York: Oxford 
University Press, 2015. 
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ano de 1999, o primeiro campo de treinamento do grupo foi estabelecido, a partir de um 

empréstimo concedido pela al-Qaeda ao seu fundador, de aproximadamente US$ 200.000,00. 

A estrutura situava-se em território afegão, próximo à divisa com o Irã. Com a invasão 

americana no país, o grupo atravessou a fronteira para o Irã e, posteriormente, firmou 

acampamento no norte do Iraque496. 

Com o estabelecimento do grupo de Zarqawi no Iraque, sua militância acabou por 

fundir-se com a al-Qaeda, unindo-se à sua guerra sectária contra a população xiita do país e à 

sua resistência contra a invasão americana. Após sua morte, em um ataque aéreo americano 

no ano de 2006, houve uma fase de declínio do grupo. Nesse meio tempo, uma disputa de 

poder interna à organização começou a ocorrer no Iraque. A instabilidade perdurou por alguns 

anos até que, em 2010, sob a liderança de Abu Bakr al Baghdadi, algumas reminiscências da 

organização se uniram e voltaram a utilizar o nome de Estado Islâmico no Iraque (EII), 

distanciando-se oficialmente, a partir de então, da al-Qaeda, que enfrentava uma crise de 

popularidade e legitimidade perante os anciãos sunitas à época, propondo “uma imagem mais 

doméstica e nacionalista”497 para o EII, em sua oposição o ao governo xiita. 

Mas o grupo ainda era muito pequeno, no Iraque, para fazer uma real diferença. Foi aí 

que a vizinha Síria, imersa em crise a partir de 2011, apresentou-se como uma possibilidade 

concreta de expansão, união e fortalecimento do grupo. Percebendo essa condição, no mesmo 

período, al-Baghdadi, do Iraque, enviou um pequeno número de jihadistas à Síria: 
Viajando por meio de antigas rotas de contrabando através dos desertos no noroeste 
do Iraque, eles agiram como a vanguarda do EII, encarregados de investigar se o 
conflito sírio fornecia oportunidades concretas de crescer militarmente. E, de fato, 
fornecia. A guerra por procuração travada na Síria não apenas equipou os membros 
do EII com treinamento militar, mas também ofereceu os meios financeiros para 
relançar o grupo, não como uma das muitas organizações armadas jihadistas, mas 
como um elemento chave com sua própria fortaleza territorial e maquinário militar.498 

 
As redes de apoio e a estruturação do EI na Síria cresceram em um ritmo rápido, 

devido às prévias conexões transfronteiriças estabelecidas entre militantes extremistas nos 

dois países. A partir daí, uma série de ataque suicidas foram conduzidos nas principais 

cidades do país. Em abril de 2013, Baghdadi anunciou uma nova mudança no nome do grupo, 

                                                
496 LISTER, op. cit., 2015, p. 261. 
497 NAPOLEONI, op. cit., 2014, pp. 31-33. “Al Baghdadi was aware of the unpopularity of al Qaeda’s brand 
among Sunni Iraqis following the Awakening, and purposely projected a more domestic and nationalistic 
image”. 
498 Ibidem, p. 34. “In 2011, al Baghdadi dispatched a small number of jihadists to Syria. Traveling along the old 
smuggling routes across the deserts of northwestern Iraq, they acted as the vanguard of ISI, tasked with 
investigating whether the Syrian conflict provided concrete opportunities to grow militarily. Indeed, it did. The 
war-by-proxy fought in Syria not only equipped ISI members with military training, it also offered the financial 
means to relaunch the group, not as one of many jihadist armed organizations, but as a key player with its own 
territorial stronghold and military machine. 
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que passaria a se chamar, então, Estado Islâmico no Iraque e na Síria (EI ou, em inglês, 

ISIS), seu nome atual. Na mesma ocasião, o líder da organização anunciou que as redes da al-

Qaeda e da frente al-Nusra haviam se fundido em um só grupo, o EI – o que foi na sequência 

contestado pelas lideranças dessas duas células499. Em 2016, estima-se que o grupo contasse 

com aproximadamente 30.000 (trinta mil) integrantes, somadas as posições de retaguarda com 

as de combate500. 

A consolidação territorial do grupo, com a tomada de grandes cidades no Iraque 

(Mosul) e na Síria (Raqqa), aliada ao recrutamento internacional de militantes, inclusive 

crianças501, fez com que a causa se expandisse. Diversas organizações terroristas sediadas em 

países da região, como Líbia, Egito, Iêmen, Algéria e Arábia Saudita, não demoraram para 

declarar absoluta fidelidade ao EI502. A partir de 2014, inúmeros ataques contra civis 

começaram a ser perpetrados em diversos países, a mando do EI ou em simpatia à sua 

propaganda. 

O objetivo do grupo, em última análise, é a criação de um Estado (state building) 

soberano, com departamentos governamentais e controle centralizado sobre petróleo, gás e 

outras partes da economia, no Oriente Médio. Documentos obtidos pela imprensa 

internacional503 sobre a estrutura organizacional do grupo revelam um alto grau de 

sofisticação: as preocupações não são somente militares, mas abrangem detalhadamente áreas 

como saúde, educação, comércio, comunicação e empregos. Zarqawi, fundador da milícia, era 

adepto de uma corrente islâmica radical chamada salafismo504, que implica em uma absoluta 

rejeição dos valores e da influência ocidental, e até hoje é a doutrina oficial do EI, cujos 

seguidores vêm de uma tradição sunita dos islã. Os fundamentos da militância salafista são 

uma fusão de razões políticas e religiosas, aliadas a uma meta-narrativa sobre o significado da 

identidade muçulmana. Para os adeptos dessa linha, “o sofrimento e a humilhação de 

muçulmanos ao redor do mundo não são episódios desconectados, mas uma cadeia em uma 

                                                
499 Os dados foram retirados de mapeamento realizado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. O 
estudo pode ser consultado em: http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/1#note68. 
Acesso em outubro de 2016. 
500 Ibidem, nota 138. 
501 Disponível em: http://edition.cnn.com/2016/02/19/middleeast/isis-child-soldiers/. Acesso em outubro de 
2016. 
502 McCANTS, William. The ISIS Apocalypse: the History, Strategy, and Doomsday Vision of the Islamic State. 
New York: St. Martin’s Press, 2015. p. 281. 
503 Disponíveis em: https://www.theguardian.com/world/2015/dec/07/leaked-isis-document-reveals-plan-
building-state-syria. Acesso em outubro de 2016. 
504 EGERTON, Frazer. Jihad in the West: The Rise of Militant Salafism. New York: Cambridge University 
Press, 2011. 
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série de transgressões cometidas pela aliança ‘cruzados-sionistas’ contra o Islã e os 

muçulmanos”505. 

As razões apresentadas pelo EI para o ódio e para a luta que o grupo alegadamente 

tem travado contra o Ocidente, por meio de táticas terroristas, remetem diretamente a uma 

narrativa de cunho salafista. Os principais motivos são sumariamente explicados em uma de 

suas publicações divulgadas em meio eletrônico, onde se lê: 
1. Nós os odiamos, primeiramente, porque vocês são descrentes; vocês rejeitam a 
unitariedade de Allah [...] 
2. Nós os odiamos porque suas sociedades liberais e seculares permitem as mesmas 
coisas que Allah proibiu e proíbem muitas das coisas que Ele permitiu, algo que não 
os preocupa porque vocês separam religião e Estado, dando, assim, suprema 
autoridade aos seus caprichos e desejos por meio dos legisladores que vocês elegem 
para ocupar o poder. [...] 
3. No caso dos ateus, nós os odiamos e fazemos guerra contra vocês porque vocês não 
acreditam na existência de seu Senhor e Criador. [...] 
4. Nós os odiamos pelos seus crimes contra o Islã e fazemos guerra contra vocês para 
puni-los por suas transgressões contra nossa religião. [...] 
5. Nós os odiamos por seus crimes contra os muçulmanos; seus drones e suas bombas 
aéreas matam e mutilam nosso povo ao redor do mundo, e as suas marionetes nas 
terras usurpadas dos muçulmanos oprimem, torturam e fazem guerra contra qualquer 
um que clama pela verdade. 
6. Nós os odiamos por invadirem nossas terras e lutamos contra vocês para repeli-los 
e forçá-los a sair. Enquanto houver uma polegada de território a ser reclamado, a 
jihad continuará a ser uma obrigação pessoal a cada muçulmano.506  

 

Nota-se o tom religioso do conflito estabelecido com o “Ocidente”, mais 

especificamente representado pela cultura e pelos valores liberais em suas expressões 

concretas de poder, como o governo dos Estados Unidos e de seus aliados. Contudo, infere-se 

também a dimensão altamente política da oposição, à medida que se faz referência à invasão e 

à usurpação de terras originalmente muçulmanas, e, em geral, à alegada opressão do povo 

muçulmano pelos governos ligados às potências liberais. Com o tempo, o fortalecimento do 

EI na Síria fez com que as potências estrangeiras ocidentais, e seus aliados, se vissem diante 
                                                

505 HAFEZ, M. Martyrdom, Mythology in Iraq: How Jihadists Frame Suicide Terrorism in Videos and 
Biographies. Terrorism and Political Violence, vol. 19, 2007. p. 100. “[...] the suffering and humiliation of 
Muslims around the world are not unconnected episodes, but a chain in a series of transgressions by the 
“Crusader–Zionist” alliance against Islam and Muslims”. 
506 DABIQ. Disponível em: http://www.clarionproject.org/factsheets-files/islamic-state-magazine-dabiq-fifteen-
breaking-the-cross.pdf. Acesso em outubro de 2015. “1. We hate you, first and foremost, because you are 
disbelievers; you reject the oneness of Allah [...] 2. We hate you because your secular, liberal societies permit the 
very things that Allah has prohibited while banning many of the things He has permitted, a matter that doesn’t 
concern you because you separate between religion and state, thereby granting supreme authority to your whims 
and desires via the legislators you vote into power [...] 3. In the case of the atheist fringe, we hate you and wage 
war against you because you disbelieve in the existence of your Lord and Creator. [...] 4. We hate you for your 
crimes against Islam and wage war against you to punish you for your transgressions against our religion. [...] 5. 
We hate you for your crimes against the Muslims; your drones and fighter jets bomb, kill, and maim our people 
around the world, and your puppets in the usurped lands of the Muslims oppress, torture, and wage war against 
anyone who calls to the truth. [...] 6. We hate you for invading our lands and fight you to repel you and drive you 
out. As long as there is an inch of territory left for us to reclaim, jihad will continue to be a personal obligation 
on every single Muslim.” 
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de uma difícil encruzilhada: “sua política oficial era de livrar-se de Assad, mas o EI era agora 

a segunda força militar mais forte na Síria; se ele caísse, o EI se encontrava em uma boa 

posição para preencher o vácuo”507. O tabuleiro político assumiu uma configuração complexa 

aos olhos do Ocidente, que começou a ver-se forçado a cooperar com o governo sírio para 

combater o EI. 

O governo sírio, de sua parte, declara-se inimigo do EI508 e, a seu turno, o grupo 

considera o regime de Assad como apóstata. Mas as relações entre as duas partes são mais 

complexas do que parecem à primeira vista. Existem análises que apontam atos do regime 

governista como um dos fatores que causou e permitiu a ascensão do grupo na Síria509. Em 

2011, o presidente sírio libertou um número desconhecido de jihadistas da prisão, com o 

objetivo de promover a violência entre os que protestavam contra o governo, inclusive 

facilitando o trabalho dos extremistas510. “O regime de Assad, por vezes, recuou de operações 

militares em algumas áreas controladas pelo Estado Islâmico, usou sua força aérea para 

bombardear forças moderadas de oposição que lutam contra o Estado Islâmico, e comprou 

petróleo do Estado Islâmico”511. Com a evolução da complexidade das relações de inimizade 

no conflito sírio, a condescendência do governo com o EI é em certas ocasiões politicamente 

interessante, pois enfraquece seus inimigos em comum. 

Repise-se que o discurso oficial, no entanto, e mesmo a prática na maior parte do 

tempo, é de oposição e inimizade. O fato de o governo deixar de atacar um inimigo (o EI), às 

vezes, para atacar outro, é mais consequência do tabuleiro político do que eventual aliança 

com o EI. Nesse ponto, não se pode, em termos gerais, considerar o governo sírio como 

                                                
507 COCKBURN, Patrick. The Rise of the Islamic State: ISIS and the New Sunni Revolution. London: Verso, 
2015. p. 67. “As ISIS became the largest force in the Syrian opposition it presented the West and its regional 
allies—Saudi Arabia, Qatar, UAE, and Turkey—with a quandary: their official policy was to get rid of Assad, 
but ISIS was now the second strongest military force in Syria; if he fell, it was in a good position to fill the 
vacuum.” 
508 A respeito, veja: Carta do Governo Sírio ao Conselho de Segurança. Doc. A/67/701-S/2013/30. 
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/s_2013_30.pdf. Acesso em outubro de 2016. Ver também: 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/dec/09/the-guardian-view-on-syria-policy-isis-is-the-enemy-
but-assad-is-the-problem. Acesso em outubro de 2016. 
509 Por exemplo: HOF, Frederic C. The Islamic State and Assad: Two sides of the same coin. The Washington 
Post, 29 de setembro de 2016. https://www.washingtonpost.com/news/in-theory/wp/2016/09/29/the-islamic-
state-and-assad-two-sides-of-the-same-coin/?utm_term=.4fbaf6534813. Acesso em outubro de 2016.  
510 McCANTS, op. cit., 2015. p. 171. “When Syrians began peacefully protesting against their government in 
2011, the Assad regime released an unknown number of jihadists from prison.98 The release was calculated to 
foster violence among the protestors and give Assad a pretext for a brutal crackdown. It worked. As a Syrian 
intelligence officer would later reveal, ‘The regime did not just open the door to the prisons and let these 
extremists out, it facilitated them in their work, in their creation of armed brigades.’” 
511 BYMAN, op. cit., 2015, p. 179. “The Asad regime has at times refrained from military operations in some 
Islamic State-controlled areas, used its air force to bomb the moderate opposition forces fighting the Islamic 
State, and bought oil from the Islamic State.” 
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condescendente ou apoiador do EI (tal qual a relação que existia entre o regime Talibã e a al-

Qaeda, ou mesmo entre o Líbano e o Hezbollah), nem mesmo de tolerância ou passividade. O 

que pode se afirmar, porém, é que o combate do governo contra o EI, até agora, tem falhado 

em retomar o controle das partes do território sírio dominadas pelo grupo512. 

As fontes de receita do grupo são variadas e incluem: a taxação e extorsão 

sistematicamente praticadas contra pessoas que vivem nos territórios dominados pelo grupo, 

receitas advindas de fontes de energia, produção e refinaria de petróleo, doações de 

simpatizantes, roubo de antiguidades, sequestros internacionais, entre outras513. Os ataques 

aéreos vêm enfraquecendo algumas dessas fontes, em especial a derivada do petróleo, 

forçando o grupo a buscar sustento financeiro por outros meios – como, por exemplo, 

intensificando a extorsão, como observou o Secretário-Geral da ONU em Relatório 

apresentado ao Conselho de Segurança: “[...] devido à crescente pressão nas finanças do EI na 

República Árabe da Síria e no Iraque, existe um risco agravado de que o EI tentará explorar 

outras atividades geradoras de receitas”514. 

O EI não pode ser juridicamente classificado como um Estado. A entidade, apesar de 

denominar-se “Estado” Islâmico, não possui os elementos constitutivos previstos na 

Convenção de Montevidéu de 1933515 e no direito costumeiro internacional (território definido 

e capacidade de entrar em relações com outros Estados, em especial), não tem o 

reconhecimento da comunidade internacional.  Além disso, situa-se em território pertencente 

a outros Estados, adquirido provisoriamente por meio do uso da força, isto é, por meio de uma 

violação ao direito internacional. Logo, ex injuria jus non oritur516. 

Em geral, o EI é visto pela comunidade internacional como um grupo terrorista, cuja 

atividade representa grave ameaça à paz e à segurança internacionais. Estima-se que, após o 

início e a intensificação das ofensivas aéreas contra a infraestrutura e as instalações militares 

do grupo na Síria, o EI esteja passando por uma nova fase, com adoção de estratégias 
                                                

512 CORTEN, Olivier. The ‘Unwilling or Unable’ Test: Has it Been, and Could it Be, Accepted? Leiden Journal 
of International Law, junho de 2016. p. 2. 
513 Doc. da ONU: S/2015/739. Letter dated 25 September 2015 from the Chair of the Security Council 
Committee pursuant to Resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaida and associated 
individuals and entities addressed to the President of the Security Council. 25 de setembro de 2015.  
514 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Report of the Secretary-General on the threat posed by ISIL 
(Da’esh) to international peace and security and the range of United Nations efforts in support of Member 
States in countering the threat. 31 de maio de 2016. Doc. da ONU: S/2016/501. Parágrafo 12. “[...] owing to the 
increased pressure on ISIL finances in the Syrian Arab Republic and Iraq, there is an increased risk that ISIL will 
attempt to exploit additional revenue-generating activities.” 
515 “Artigo 1. O Estado como pessoa de Direito Internacional deve reunir os seguintes requisitos. I. População 
permanente. II. Território determinado. III. Govêrno. IV. Capacidade de entrar em relações com os demais 
Estados.” Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D1570.htm. Acesso em 
outubro de 2016. 
516 FLASCH, op. cit., 2015. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=2663043. Acesso em outubro de 2016. 
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alternativas visando à sua preservação e expansão. Contudo, a propaganda e o recrutamento 

do EI, majoritariamente via internet517 (através de seu denominado exército cibernético), 

continuam, e, consequentemente, segue presente o fluxo de combatentes para as fileiras do 

califado. O número aproximado de pessoal de combate do EI em solo sírio e iraquiano, em 

maio de 2016, era de 30.000518. 

 

4.1.3. Um panorama dos ataques e contra-ataques ocorridos entre 2014-2016 

 

Segundo relatório519 publicado pelo governo americano em agosto de 2016, um total 

aproximado de 101 ataques relacionados ao EI foram perpetrados contra o “ocidente” (the 

West) entre os anos de 2014 a 2016, resultando em um número de mortes que supera 1600, 

com média de 50 mortes por ataque a partir de 2015. Metade dos incidentes teriam sido 

diretamente conduzidos pelo grupo, enquanto a outra metade originou-se de pessoas 

declaradamente inspiradas pela filosofia do califado. O padrão envolve, em geral, atentados 

em lugares que reúnem uma grande quantidade de pessoas, como o transporte público – 

estações de metrô e saguões de aeroportos, em especial – ou casas/locais de entretenimento – 

estádios de futebol, celebração de carnaval de rua, casas de show –, com o objetivo de atingir 

o máximo de civis possível. 

Na verdade, ao longo dos últimos três anos, muitos ataques foram perpetrados e 

reivindicados pelo EI, atingindo países ocidentais e não ocidentais, cristãos e árabes, 

                                                
517 Ibidem, parágrafos 37 e ss. “Although many ISIL accounts have been suspended in recent years, it has 
maintained a proactive response to sustain control over its propaganda on social networking sites. [...] ISIL may 
currently lack technical capabilities for cyberattacks against critical infrastructures. However, the risk that ISIL 
will purchase attack tools from the “darknet” is real and developing. Data (in particular sensitive personal data of 
law enforcement personnel) is a key target for ISIL and its sympathizers. The so -called “caliphate cyber army” 
and other hacker groups that currently appear to be only sympathizers of ISIL could be recruited by ISIL as force 
multipliers.” 
518 Ibidem, parágrafo 18. “Significant numbers of foreign terrorist fighters continue to travel from States around 
the world to join ISIL in Iraq and the Syrian Arab Republic. One Member State reported that around 38,000 
individuals may have attempted to travel to the region in the past few years. Several Member States estimate that 
ISIL currently commands a total of around 30,000 fighters in the region (this number includes Syrian and Iraqi 
citizens in addition to foreign terrorist fighters). Most foreign terrorist fighters currently with ISIL travel from 
North Africa, the Middle East and Central Asia. Significant numbers have also travelled from Europe and South 
and South-East Asia. Information provided by Member States indicates that the flow continues. Even though the 
increase in the number of new foreign terrorist fighters travelling from some regions has slowed, the travel and 
attempted travel of new foreign terrorist fighters from other regions has increased. Countermeasures taken by 
States to detect and deter foreign terrorist fighters, and increased controls at the borders of Iraq and the Syrian 
Arab Republic, may be affecting the numbers of such fighters able to join ISIL.” 
519 Disponível em: https://homeland.house.gov/wp-content/uploads/2016/07/100-ISIS-Linked-Plots-Report-.pdf. 
Acesso em outubro de 2016. 
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desenvolvidos e não desenvolvidos, em mais de um continente520. Milhares de pessoas foram 

mortas e outras dezenas de milhares, feridas, inclusive na Síria e no Iraque. Devido ao escopo 

desta pesquisa, serão brevemente mencionados nesta seção do trabalho apenas aqueles de 

maior envergadura e, dentre eles, ainda, apenas alguns dos que foram dirigidos contra 

determinadas nações do ocidente. Esta limitação da análise não tem o condão de destacar a 

gravidade de alguns ataques em detrimento de outros, mas tão somente de limitar o estudo aos 

componentes que serão relevantes para a subsequente discussão acerca do direito à legítima 

defesa, que foi invocado por determinadas nações vítimas dos atentados. 

Em 7 de janeiro de 2015521, a sede do semanário satírico francês Charlie Hebdo, 

situada em região próxima à Praça da Bastilha em Paris, foi brutalmente atacada por 

terroristas islâmicos após ter lançado uma edição da revista contendo uma caricatura do 

profeta Maomé. No total, 17 pessoas foram mortas naquele dia. O ataque foi elogiado pelo EI 

e sua responsabilidade foi assumida por uma célula ligada à al-Qaeda522, apesar de os 

responsáveis terem declarado aliança ao EI e de ter sido encontrada em sua casa uma bandeira 

do califado523. 

Em março do mesmo ano, atiradores mataram 21 pessoas em um museu nacional na 

Tunísia (Museu Bardo), em sua maioria de origem europeia. O EI assumiu a responsabilidade 

pelo ataque524. Três meses depois, um novo ataque por atiradores islâmicos na Tunísia, dessa 

vez em um hotel resort turístico na cidade de Sousse, deixou 39 mortos. As vítimas, como no 

primeiro episódio, eram majoritariamente europeias, e vinham, por exemplo, da Alemanha, da 

Bélgica e do Reino Unido525. 

No mês de novembro, Paris foi, mais uma vez, o alvo escolhido. Em um ataque 

minuciosamente coordenado que atingiu mais de uma região da cidade ao mesmo tempo, 

extremistas islâmicos abriram fogo em uma casa de shows, em restaurantes e cafés, matando, 

ao todo, 130 civis e ferindo mais de 350526. O EI, pouco tempo depois, assumiu 

                                                
520 Veja um resumo: http://www.nytimes.com/interactive/2015/06/17/world/middleeast/map-isis-attacks-around-
the-world.html?_r=0. Acesso em outubro de 2016. 
521 A respeito: http://edition.cnn.com/2015/01/21/europe/2015-paris-terror-attacks-fast-facts/. Acesso em outubro 
de 2016. 
522 Disponível em: http://www.nbcnews.com/storyline/paris-magazine-attack/isis-releases-video-praising-paris-
terror-attacks-n286131. Acesso em outubro de 2016. 
523 Disponível em: http://www.cbsnews.com/pictures/isis-attacks-a-timeline-of-terror/19/. Acesso em outubro de 
2016. 
524 Disponível em: https://www.theguardian.com/world/live/2015/mar/18/terror-attack-tunisia-bardo-museum-
live-updates. Acesso em outubro de 2016. 
525 Disponível em: http://www.reuters.com/article/us-tunisia-security-idUSKBN0P61F020150626. Acesso em 
outubro de 2016. 
526 Disponível em: http://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/article/2015/12/30/13-novembre-l-assaut-du-bataclan-
heure-par-heure_4839440_4809495.html. Acesso em outubro de 2016. 
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responsabilidade pelo ocorrido, em um comunicado527, e justificou o ato com base nas ofensas 

do país ao profeta Maomé, e na participação da França nos ataques contra o território sírio – 

que, naquele momento, já estava em curso.  

Seguindo o mesmo padrão, bombardeios suicidas realizados por extremistas 

islâmicos atingiram o aeroporto (Zaventem) e uma estação de metrô (Maalbeek) em Bruxelas, 

em março de 2016. No evento, 34 pessoas morreram e mais de 200 foram feridas528. De 

imediato, o EI reivindicou a autoria dos atentados por meio de dois vídeos divulgados via 

contas de Twitter – primeira vez em que esse método foi utilizado pelo grupo –, ameaçando 

praticar novos ataques contra a Bélgica529. 

Em 12 de junho de 2016, um indivíduo radicalizado por inspiração no discurso do EI 

atacou uma casa noturna destinada ao público gay na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, 

matando 49 pessoas e ferindo mais outras dezenas530. Antes de cometer o ato, Omar Mateen 

ligou ao 911 e contou que declarava sua aliança ao EI, de modo que esta foi, ao que se sabe, a 

terceira vez que uma aliança desse tipo foi invocada nos Estados Unidos531. 

No mês seguinte, um homem, dirigindo um caminhão, lançou propositadamente o 

veículo contra uma multidão de civis, reunida na cidade francesa de Nice em comemoração 

nacional ao dia da Bastilha. No episódio, 84 pessoas morreram e mais de 200 ficaram 

feridas532. Através da agência de notícias Amaq – agência oficial do califado –, o grupo 

reivindicou a autoria do atentado, o que gerou, inclusive, uma onda de sátiras por parte de 

internautas franceses acerca das múltiplas e dúbias reivindicações feitas pelo grupo em 

inúmeros ataques praticados ao redor do mundo533. 

Foi em resposta a esses e outros incidentes reivindicados ou inspirados pelo EI que, 

sob convocação dos Estados Unidos, um grupo de países formou uma Coalizão Global 

(Global Coalition) com o objetivo de “degradar e, em última instância, destruir”534 o EI. A 

                                                
527 Disponível em: http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/11/14/attaques-a-paris-francois-hollande-evoque-
un-acte-de-guerre-commis-par-une-armee-terroriste_4809867_3224.html. Acesso em outubro de 2016. 
528 Disponível em: http://www.humanite.fr/belgique-deux-explosions-laeroport-de-bruxelles-602653. Acesso em 
outubro de 2016. 
529 Disponível em: http://www.lalibre.be/actu/international/daesh-revendique-les-attentats-de-bruxelles-et-
menace-encore-la-belgique-dans-deux-videos-56f5902835702a22d5bb4845. Acesso em outubro de 2016. 
530 Disponível em: http://www.nytimes.com/news-event/2016-orlando-shooting. Acesso em outubro de 2016. 
531 Disponível em: http://www.nytimes.com/2016/06/13/us/orlando-omar-mateen-isis.html?rref=collection%2Fn 
ewseventcollection%2F2016-orlando-shooting&action=click&contentCollection=us&region=stream&module= 
stream_unit&version=latest&contentPlacement=252&pgtype=collection. Acesso em outubro de 2016. 
532 Disponível em: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/15/nice-terror-attack-on-bastille-day-everything-
we-know-so-far-on/. Acesso em outubro de 2016. 
533 Disponível em: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/nice-attack-isis-responsibility-mocked-
french-people-twitter-bastille-day-bouhlel-a7143226.html. Acesso em outubro de 2016. 
534 Os países participantes da Coalizão em agosto de 2016 eram: Afeganistão, Albânia, Alemanha, a Liga Árabe, 
Austrália, Áustria, Bahrain, Bélgica, Bósnia e Hezergovina, Bulgária, Canadá, Croácia, Chipre, República 
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Coalizão é atualmente integrada por 67 países e organizações internacionais, dos quais 27 

países pertencem ao braço militar do movimento535. A atividade da Coalizão envolve a 

realização de manobras militares no território do Iraque e da Síria, mas não se restringe a isso. 

O bloco também realiza esforços para enfraquecer o financiamento e a infraestrutura do 

grupo, prevenir o influxo de militantes através das fronteiras, apoiar a estabilização de áreas 

liberadas do domínio do Daesh e criar uma contra-narrativa ao “falso” discurso (proto-

)islâmico da organização536. 

Em concreto, no dia 22 de setembro de 2014, alguns dias após Obama ter anunciado 

planos para a realização de uma campanha sistemática de ataques aéreos contra o EI537, os 

Estados Unidos e outros Estados da Coalizão conduziram os primeiros ataques aéreos538 em 

diversas áreas na Síria, com o objetivo declarado de destruir estruturas e recursos do EI. 

Desde então, outros Estados juntaram-se à campanha, e milhares de bombas aéreas foram e 

têm sido despejadas diariamente pela Coalizão em diversas áreas da Síria. No website do 

movimento, encontra-se um resumo do relatório de seu progresso militar entre os anos de 

2014 e 2016: 
13 membros da Coalizão conduziram mais de 10.000 ataques aéreos no 

Iraque e na Síria. Esses ataques removeram milhares de lutadores do Daesh do campo 
de batalha e destruíram milhares de peças do equipamento militar do Daesh. [...] A 
Coalizão também está contribuindo com significativos recursos, equipamentos, e 
pessoal para treinar parceiros locais para liderar a luta contra o Daesh. 18 países 
destacaram mais de 5.500 homens para apoiar o treinamento e a equipagem das 
Forças de Segurança Iraquianas (ISF) em lugares de Construção de Capacidade de 
Parceiros (BPC) no Iraque. Outros estão doando equipamento, munição e capacidade 
aérea. Até agora, a Coalizão treinou mais de 17.000 soldados das ISF. Seis parceiros 
da Coalizão também contribuíram para treinar e equipar sírios a fim de permitir a 
realização de operações contra o Daesh por forças de oposição no noroeste da Síria.539 

                                                                                                                                                   
Tcheca, Dinamarca, Egito, Estônia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, União Europeia, Finlândia, França, 
Geórgia, Grécia, Hungria, Islândia, Iraque, Irlanda, Itália, Japão, Jordânia, Kosovo, Kuwait, Latívia, Líbano, 
Lituânia, Luxemburgo, Macedônia, Malásia, Moldávia, Montenegro, Marrocos, Holanda, Nova Zelândia, 
Nigéria, Noruega, Oman, Panamá, Polônia, Portugal, Qatar, Coréia do Sul, Romênia, Arábia Saudita, Sérvia, 
Singapura, Somália, Suécia, Taiwan, Tunísia, Turquia, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e 
Estados Unidos da América. Mais informações disponíveis em: https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R44135.pdf. 
Acesso em outubro de 2016. 
535 Conforme informações do site oficial do movimento: http://theglobalcoalition.org/partners/. Acesso em 
outubro de 2016. 
536 Disponível em: http://theglobalcoalition.org/mission/. Acesso em outubro de 2016. 
537 O que pode ser confirmado por um discurso dado pelo Presidente ao povo americano em 10 de setembro de 
2014. Disponível em: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/10/statement-president-isil-1. “First, 
we will conduct a systematic campaign of airstrikes against these terrorists. Working with the Iraqi government, 
we will expand our efforts beyond protecting our own people and humanitarian missions, so that we’re hitting 
ISIL targets as Iraqi forces go on offense. Moreover, I have made it clear that we will hunt down terrorists who 
threaten our country, wherever they are. That means I will not hesitate to take action against ISIL in Syria, as 
well as Iraq. This is a core principle of my presidency: If you threaten America, you will find no safe haven.” 
538 Disponível em: http://abcnews.go.com/International/airstrikes-successful-isis-targets-syria-us-military/story?i 
d=25686031. Acesso em outubro de 2016. 
539 “13 Coalition members have conducted over 10,000 airstrikes in Iraq and Syria. These strikes have removed 
thousands of Daesh fighters from the battlefield and destroyed thousands of pieces of Daesh’s military 
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Um relatório mais detalhado no próprio site aponta um total de mais de 13.500 ataques 

aéreos até agora, dentre os quais 4.000 foram em território sírio, e mais de 11.500 ataques de 

artilharia conduzidos a partir do território da Turquia contra as estruturas do Daesh no norte 

da Síria. Particularmente, de acordo com um recente documento apresentado pelo Secretário 

Geral da ONU ao Conselho de Segurança, no mínimo 200 civis morreram no mês de agosto 

deste ano na Síria, em virtude de ataques aéreos realizados em diversas cidades do país540. O 

que teve início a partir de setembro de 2014, portanto, continua até o momento em que esta 

dissertação está sendo escrita. Ressalta-se, porém, que nesse contexto também há ataques 

aéreos que são conduzidos pelo próprio governo sírio em seu território, e outros por países 

que não fazem parte da Coalizão, como a Rússia, aliada de Bashar al-Assad. 

 

* 

 

Em apertadíssima síntese, estes são os elementos principais dos fatos que interessam 

diretamente a esta pesquisa. É preciso atentar, no entanto, às intrínsecas limitações dessas 

poucas páginas acerca da possibilidade de capturar toda a complexidade do processo 

conflituoso que, desde 2014, tem se intensificado na região. Por essas e outras razões, aliás, o 

propósito desta dissertação não é de modo algum fazer uma ampla análise política e/ou 

histórica do conflito. Do contrário, nosso objetivo é realizar uma análise específica. Em 

termos temporais, nossa pesquisa se limita aos fatos ocorridos entre 22 de setembro de 2014, 

data dos primeiros ataques aéreos da Coalizão em território sírio, até outubro/novembro de 

2016. Nesse período de dois anos, o objetivo é investigar problemas jurídicos internacionais 

derivados do uso unilateral da força por Estados da Coalizão em território sírio, em combate 

ao EI, e, em especial, de que modo o caso sírio pode ser enquadrado no panorama jurídico do 

direito internacional da legítima defesa em sua interpretação contemporânea. Com isso em 

mente, construindo-se sobre tudo o que já se expôs nos capítulos anteriores acerca do tema, as 

próximas e últimas subseções desta pesquisa se concentrarão nos posicionamentos jurídicos 

                                                                                                                                                   
equipment. [...] The Coalition is also contributing significant resources, equipment, and personnel to training 
local partners to lead the fight against Daesh. 18 countries have deployed over 5,500 personnel to support 
training and equipping Iraqi Security Forces (ISF) at Building Partner Capacity (BPC) sites in Iraq. Others are 
donating equipment, ammunition and airlift capability. So far, the Coalition has trained over 17,000 ISF. Six 
Coalition partners have also contributed to training and equipping Syrians to enable counter-Daesh operations by 
opposition forces in northwest Syria.” Disponível em: http://theglobalcoalition.org/mission/military-progress/. 
Acesso em outubro de 2016. 
540 Disponível em: http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/s_2016_796.pdf. Acesso em outubro de 2016. 
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articulados pelos principais Estados envolvidos nesse contexto (Iraque, Síria e alguns Estados 

da Coalizão); na análise dos termos da Resolução 2249 (2015) do Conselho de Segurança, que 

tratou especificamente do uso da força na Síria; e, ao final, da verificação das repercussões – 

reais e possíveis – do precedente sírio na doutrina mais recente e no quadro do direito 

internacional contemporâneo sobre o uso da força. 

 

4.2. As posições dos atores envolvidos e os fundamentos jurídicos invocados 

 

4.2.1. A posição iraquiana: consentimento expresso e legítima defesa coletiva  

 

Em carta endereçada ao Secretário Geral das Nações Unidas no dia 25 de junho de 

2014, o governo do Iraque relatou alguns aspectos das dificuldades que vinha enfrentando no 

combate ao terrorismo e, no mesmo ato, solicitou auxílio da comunidade internacional para 

fazer frente ao avanço do Estado Islâmico em seu território. Do documento, extraem-se os 

seguintes trechos: 
Em 8 de junho de 2014, com encorajamento de vários atores, o Estado Islâmico no 
Iraque e no Levante (ISIL), uma entidade que está incluída na lista internacional de 
organizações terroristas, assumiu o controle da antiga cidade de Mosul, a capital da 
província de Ninawa [...] 
O ISIL desde então tem aterrorizado cidadãos, conduzido execuções em massa, 
perseguido minorias e mulheres, e destruído mesquitas, santuários e igrejas. Esse 
grupo ameaça agora várias províncias, incluindo Bagdá, graças ao apoio externo e 
ao influxo de milhares de terroristas estrangeiros de várias nacionalidades através da 
fronteira na Síria. [...] 
A ameaça do ISIL não é nova para nós. O Iraque tem estado sujeito a ataques 
terroristas por quase uma década pela al-Qaeda, que se renomeou como ISIL. A 
situação tornou-se mais séria nos últimos dois anos, pois o ISIL tem repetidamente 
conduzido ataques contra o território iraquiano a partir da Síria oriental. [...] 
Nós, portanto, solicitamos às Nações Unidas e à comunidade internacional que 
reconheçam a séria ameaça que nosso país e a ordem internacional estão 
enfrentando. Esses terroristas internacionais procuram eliminar fronteiras, exacerbar 
violência e oxigenar as chamas da guerra civil. [...] Nós necessitamos de seu apoio 
para derrotar o ISIL e proteger nosso território e nosso povo. Em particular, nós 
solicitamos aos Estados Membros que nos auxiliem providenciando treinamento 
militar, tecnologia avançada e as armas necessárias para responder a essa situação, 
com o objetivo de negar aos terroristas áreas de teste e abrigos seguros.541 

                                                
541 Doc. da ONU: S/2014/440. “On 8 June 2014, with encouragement from several actors, the Islamic State in 
Iraq and the Levant (ISIL), an entity that is included in the international list of terrorist organizations, took 
control of the ancient city of Mosul, the capital of Ninawa governorate. [...] ISIL has since been terrorizing 
citizens, carrying out mass executions, persecuting minorities and women, and destroying mosques, shrines and 
churches. This group now threatens several governorates, including Baghdad, thanks to external support and the 
influx of thousands of foreign terrorists of various nationalities from across the border in Syria. [...] The threat of 
ISIL is not new to us. Iraq has been subjected to terrorist attacks for nearly a decade by Al-Qaida, which has 
renamed itself ISIL. The situation has become more serious over the past two years, as ISIL has repeatedly 
launched attacks against Iraqi territory from eastern Syria. [...] We therefore call on the United Nations and the 
international community to recognize the serious threat our country and the international order are facing. These 
international terrorist groups seek to eliminate borders, exacerbate violence and fan the flames of civil war. [...] 
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Em seguida, a convite do Presidente da República Francesa e do Presidente da 

República do Iraque, uma conferência internacional teve lugar em Paris, no mês de setembro 

de 2014, para discutir a situação da paz e da segurança internacional relacionada às ameaças 

terroristas no Iraque. Na ocasião, os 29 Estados e organizações internacionais presentes542 

declararam que “o Daesh (ISIL) é uma ameaça não só ao Iraque mas à toda a comunidade 

internacional e que confrontar essa ameaça onde quer que ela esteja demandará um esforço de 

longo prazo por parte da comunidade internacional”, assumindo o compromisso, na ocasião, 

de “apoiar o novo Governo Iraquiano em sua luta contra o Daesh (ISIL), por quaisquer meios 

necessários, incluindo a devida assistência militar, alinhada com as necessidades expressadas 

pelas autoridades iraquianas, de acordo como direito internacional e sem prejudicar a 

segurança civil”543. 

Poucos dias depois, uma nova carta foi enviada ao Conselho de Segurança pelo 

Representante Permanente do Iraque nas Nações Unidas, na qual o país formalizou o convite 

realizado às forças americanas para liderar esforços em uma ação contra o EI, em seu 

território e também além de suas fronteiras, na Síria, com o propósito de proteger o povo e o 

território iraquianos dos ataques do EI. Conforme se lê da carta, 
Muito embora o Iraque esteja verdadeiramente necessitado da assistência de seus 
amigos no combate a esse terrorismo mau, o país confere não menos importância à 
preservação de sua soberania e de sua capacidade de tomar decisões de modo 
independente, as quais devem ser honradas em todas as circunstâncias. 
Como notamos em nossa carta anterior, o ISIL estabeleceu um abrigo seguro fora 
das fronteiras do Iraque que é uma ameaça direta à segurança de nosso povo e 
território. Estabelecendo esse abrigo seguro, o ISIL assegurou para si a capacidade 
de treinar, planejar, financeira e conduzir operações terroristas através de nossas 
fronteiras. A presença desse abrigo seguro tornou nossas fronteiras impossíveis de se 
defender e expôs nossos cidadãos à ameaça de ataques terroristas. 
É por essas razões que nós, de acordo com o direito internacional e os relevantes 
acordos bilaterais e multilaterais, e com a devida consideração da completa 
soberania nacional e da Constituição, solicitamos aos Estados Unidos da América 
para liderar esforços internacionais para atacar as infraestruturas do ISIL e suas 
fortalezas militares, com nosso expresso consentimento. O objetivo de tais ataques é 

                                                                                                                                                   
we need your support in order to defeat ISIL and protect our territory and people. In particular, we call on 
Member States to assist us by providing military training, advanced technology and the weapons required to 
respond to the situation, with a view to denying terrorists staging areas and safe havens.” 
542 Bahrain, Bélgica, Canadá, China, República Tcheca, Dinamarca, Egito, França, Alemanha, Iraque, Itália, 
Japão, Jordânia, Kuwait, Líbano, Holanda, Noruega, Omã, Qatar, Rússia, Arábia Saudita, Espanha, Turquia, 
Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos da América, Liga Árabe, União Europeia e Nações 
Unidas. 
543 Disponível em: http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/iraq/events/article/international-conference-
on-peace. Acesso em outubro de 2016. “The conference participants asserted that Daech (ISIL) is a threat not 
only to Iraq but also to the entire international community and that confronting such a threat wherever it is will 
require a long term effort from the international community. [...] they committed to supporting the new Iraqi 
Government in its fight against Daech (ISIL), by any means necessary, including appropriate military assistance, 
in line with the needs expressed by the Iraqi authorities, in accordance with international law and without 
jeopardizing civilian security.” 
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pôr fim à constante ameaça ao Iraque, proteger os cidadãos do Iraque e, em última 
instância, armar as forças iraquianas e possibilitar-lhes a retomada do controle das 
fronteiras do Iraque.544 (sem grifo no original) 
 

O documento, portanto, conferia uma licença jurídica ao governo dos Estados Unidos 

da América – e seus aliados – para intervir militarmente em território iraquiano sem violar o 

direito internacional, pois comprovava, por si só, o consentimento do Iraque com as futuras 

operações militares realizadas no país. Isso porque, no direito internacional, o consentimento 

de um Estado funciona como excludente de ilicitude545 de um ato praticado contra si e, 

portanto, basta para afastar a incidência da proibição legal ao uso da força nos limites do que 

foi consentido. 

E não apenas isso. A posição iraquiana também abriu espaço para que os Estados 

Unidos invocassem, como justificativa para sua ação militar, o direito à legítima defesa 

coletiva, uma vez que a carta não deixava margem de dúvida quanto ao fato de que o Iraque 

estava solicitando assistência militar para lidar com uma ameaça terrorista que partia do 

território Sírio contra si – “fora de nossas fronteiras”. Assim, o documento teve o condão não 

apenas de fornecer um título jurídico à intervenção militar americana no Iraque, mas, também, 

de expandir o espectro jurídico invocável para uma ação militar americana em território sírio, 

uma vez que a legítima defesa individual não se mostrava disponível pois, até aquele 

momento, nenhum ataque do EI havia sido perpetrado especificamente contra os Estados 

Unidos ou seus aliados. Dito e feito: um dia depois da carta, os Estados Unidos iniciariam os 

ataques aéreos na Síria, fazendo menção ao consentimento e à solicitação iraquiana em sua 

justificativa perante o Conselho de Segurança, como se verá logo adiante. Desde então, aliás, 

não há notícia de que a posição iraquiana a respeito, em termos jurídicos, tenha sido 

modificada, de maneira que o título permanece válido.  

                                                
544 Doc. da ONU: S/2014/691. “Although Iraq is in great need of the assistance of its friends in combatting this 
evil terrorism, it nonetheless attaches great importance to preserving its sovereignty and its ability to take 
decisions independently, both of which must be honoured in all circumstances. As we noted in our earlier letter, 
ISIL has established a safe haven outside Iraq’s borders that is a direct threat to the security of our people and 
territory. By establishing this safe haven, ISIL has secured for itself the ability to train for, plan, finance and 
carry out terrorist operations across our borders. The presence of this safe haven has made our borders 
impossible to defend and exposed our citizens to the threat of terrorist attacks. It is for these reasons that we, in 
accordance with international law and the relevant bilateral and multilateral agreements, and with due regard for 
complete national sovereignty and the Constitution, have requested the United States of America to lead 
international efforts to strike ISIL sites and military strongholds, with our express consent. The aim of such 
strikes is to end the constant threat to Iraq, protect Iraq’s citizens and, ultimately, arm Iraqi forces and enable 
them to regain control of Iraq’s borders.” 
545 Segundo o artigo 20 do Projeto de Artigos sobre Responsabilidade dos Estados, da Comissão de Direito 
Internacional: “Um consentimento válido de um Estado à comissão de um determinado ato por outro Estado 
exclui a ilicitude daquele ato em relação ao primeiro na medida em que o ato permanece dentro dos limites do 
mencionado consentimento”. Disponível em: http://iusgentium.ufsc.br/wp-content/uploads/2015/09/Projeto-da-
CDI-sobre-Responsabilidade-Internacional-dos-Estados.pdf. Acesso em outubro de 2016. 
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O governo iraquiano, contudo, foi cauteloso na extensão do consentimento, 

referindo-se, em sua permissão, apenas aos esforços liderados pelos Estados Unidos da 

América. Iniciativas independentes não estariam abrangidas pela licença iraquiana, como foi o 

caso das atividades militares empreendidas pela Turquia no território do Iraque no ano 

seguinte, em 2015. Nesse episódio, em mais uma carta enviada ao Conselho de Segurança, o 

governo do Iraque condenou amplamente qualquer movimento militar em seu território sem 

prévia consulta ou sem a sua aprovação, expressando o entendimento de que tais condutas 

violam o direito internacional aplicável e atentam contra a sua soberania. É o que se infere da 

carta: 
A entrada de forças Turcas, incluindo pesados equipamentos militares de combate e 
um grande número de tropas, em direção ao interior do território do Iraque é um ato 
de provocação e viola o direito internacional. Esses movimentos militares são um 
ato de agressão sob a Carta e as disposições relevantes do direito internacional.  
Em sua carta de 25 de junho de 2014 ao Secretário Geral e sua carta de 22 de 
setembro de 2014 ao Presidente do Conselho de Segurança, o Iraque afirmou que o 
treinamento militar, a tecnologia avançada e as armas de que necessita para lutar 
contra a organização terrorista ISIL devem ser fornecidos em observância aos 
relevantes acordos bilaterais e multilaterais, com pleno respeito à soberania nacional 
e à Constituição do Iraque, e em coordenação com as forças armadas iraquianas. 
Assim, o Iraque rejeita, opõe-se tenazmente e condena nos mais fortes termos 
possíveis quaisquer movimentos militares com o fim de lutar contra o terrorismo, 
que têm lugar sem prévia consulta com o governo federal do Iraque e sem a sua 
aprovação. 
[...] 
Nós gostaríamos de informá-lo que, de acordo com a Carta e com o direito 
internacional, o Iraque reserva-se o direito de defender a si mesmo e de tomar todas 
as medidas necessárias para colocar um fim a essa agressão e deter transgressões 
turcas em território iraquiano, porque tais ações enfraquecem as relações de boa 
vizinhança e ameaçam a paz e a segurança internacionais.546 (sem grifos no original) 
 

Não parece estar livre de paradoxos o fato de que, ao mesmo tempo em que solicitou 

auxílio americano para intervenção militar na Síria – em resposta a ataques terroristas e sem o 

consentimento do governo sírio –, o Iraque afirmou que rejeita e opõe-se tenazmente a 

qualquer medida militar contra o terrorismo que acontece sem consulta ou aprovação prévia 

                                                
546 Doc. da ONU: S/2015/963. “The entry of Turkish forces, including heavy combat equipment and a large 
number of troops, deep into Iraq territory is an act of provocation and violates international law. Those military 
movements are an act of aggression under the Charter and the relevant provisions of international law. In its 
letter of 25 June 2014 to the Secretary-General (S/2014/440) and its letter of 22 September 2014 to the President 
of the Security Council (S/2014/691), Iraq stressed that the military training, advanced technology and weapons 
it needs to fight the ISIL terrorist organization must be provided in accordance with the relevant bilateral and 
multilateral agreements, with full respect for the national sovereignty and Constitution of Iraq, and in 
coordination with the Iraqi armed forces. Accordingly, Iraq rejects, strenuously opposes and condemns in the 
strongest possible terms any military movements aimed at countering terrorism that take place without prior 
consultation with the federal Government of Iraq and without its approval. [...] We should like to inform you 
that, in accordance with the Charter and international law, Iraq reserves the right to defend itself and take all 
measures required to put an end to this act of aggression and halt Turkish transgressions in Iraqi territory, 
because such actions undermine good-neighbourly relations and threaten international security and peace.” 
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do governo local, e que considera tal atitude um ato de agressão que, a seu turno, dá ensejo à 

invocação do direito à legítima defesa por parte do Estado prejudicado. 

 

4.2.2. A posição síria: necessidade de respeito à soberania nacional 

 

A única carta enviada pelo governo sírio ao Conselho de Segurança entre 2014 e 2016 

foi encaminhada no dia 20 de junho de 2014. A mensagem tratava da questão da ajuda 

humanitária no país. Na ocasião, o Representante Permanente da Síria no Conselho enfatizou, 

a título de “argumento jurídico”, que, “para que se possa importar qualquer espécie de auxílio 

humanitário a um Estado Membro das Nações Unidas, deve-se obter o prévio consentimento 

desse Estado”547. Adicionou, ainda, que “o controle de certas áreas de fronteira da Síria por 

grupos terroristas não é capaz de conceder-lhes qualquer forma de legitimidade que permitiria 

Estados Membros ou organizações internacionais entrarem em relações com eles, como se 

eles possuíssem prerrogativas soberanas”548. E mais: “importar ajuda em coordenação com 

organizações terroristas e sem consulta com o Estado sírio configuraria um ataque ao Estado 

sírio e à sua integridade territorial e independência política [...] isso utilizaria a Carta como 

um pretexto para agressão”549. Em suma, Damasco ressaltou a ilicitude internacional das 

intervenções destinadas ao auxílio humanitário em território sírio sem prévio consentimento 

do governo. 

Em discurso proferido pelo primeiro ministro na sessão da Assembleia Geral da ONU 

em 29 de setembro de 2014, o Primeiro Ministro do país fez as seguintes declarações: 
Ataques militares devem observar a implementação da Resolução 2178 do Conselho 
de Segurança, adotada em 24 de setembro de 2014, sob o capítulo VII. Nós também 
precisamos colocar pressão nos países que oferecem todo um multifacetado apoio a 
essas organizações terroristas; esses países são todos nossos conhecidos. [...] vamos, 
simultaneamente, exercer pressão nos países que uniram-se à coalizão liderada pelos 
Estados Unidos para que cessem seu apoio aos grupos terroristas armados. Somente 
assim o combate ao terrorismo se torna viável. [...] Mais uma vez, a República 
Árabe Síria reitera que apoia qualquer esforço internacional voltado a lutar contra e 
combater o terrorismo, e afirma que isso deve ser feito em pleno respeito às vidas 
dos civis inocentes e dentro do quadro de pleno respeito à soberania nacional, e em 
conformidade com as convenções internacionais.550 (grifo adicionado) 

                                                
547 Doc. da ONU: S/2014/426. “[...] in order to import any type of humanitarian aid to a Member State of the 
United Nations, prior consent must be obtained from that State.” 
548 Ibidem. “[...] terrorist groups’ control of certain border areas of Syria cannot grant them any form of 
legitimacy that would allow Member States or international organizations to enter into relations with them as 
though they had sovereign prerogatives.” 
549 Ibidem. “[...] importing aid in coordination with terrorist organizations and without consultation with the 
Syrian State would amount to an attack on the Syrian State and on its territorial integrity and political 
independence. Not only would it violate the Charter; it would use the Charter as a pretext for aggression.” 
550 Disponível, no idioma original, em: http://www.mofa.gov.sy/ar/. Acesso em outubro de 2016. Do inglês: 
“Military strikes should coincide with the implementation of Security Council resolution Number 2178 adopted 
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Em um keynote speech proferido na sede da Assembleia Geral da ONU em 2 de 

outubro de 2015, o primeiro ministro sírio, Walid al-Moualem, afirmou que a “[...] Síria irá 

continuar sua luta contra o terrorismo, em palavras e ações, e [que] o Exército sírio é capaz de 

livrar o país desses terroristas”551. Segundo as palavras de al-Moualem, na ótica do governo 

sírio, uma solução política somente será possível com base nos seguintes parâmetros: 
[...] a preservação da soberania nacional, a unidade do território e do povo da Síria, a 
manutenção das instituições estatais, ao mesmo tempo em que elas são 
desenvolvidas e sua performance é melhorada, e [...] o único caminho para se obter 
uma solução política é por meio de um diálogo nacional liderado pelos sírios, e sem 
qualquer interferência estrangeira. [...] A decisão do povo sírio está em suas mãos e 
ninguém pode privar o povo desse direito. O Exército árabe sírio impressionou o 
mundo por seu poder, sua fé e sua persistência.552 
 

Em resposta à coalizão liderada pelos Estados Unidos para degradar e destruir o EI, a 

Rússia convocou a formação de outra coalizão de combate ao terrorismo na Síria, a qual foi 

apoiada pelo governo de Bashar al-Assad, que opera em estreita colaboração com Vladimir 

Putin. Do mesmo discurso citado acima, extrai-se trecho a respeito: 
O importante convite de Sua Excelência o Presidente Vladimir Putin para o 
estabelecimento de uma coalizão internacional regional para lutar contra o 
terrorismo recebeu a atenção do governo sírio e o seu apoio. O terrorismo não pode 
ser combatido apenas pelo ar, e todas as prévias operações para combatê-lo apenas 
serviram para espalhá-lo e eclodi-lo. Ataques aéreos são inúteis a menos que sejam 
conduzidos em coordenação com o Exército árabe sírio, a única força na Síria que 
está combatendo o terrorismo. O anúncio do início dos ataques aéreos russos na 
Síria, o que se deu a partir de um pedido do governo sírio e em coordenação com o 
governo, é uma participação efetiva no apoio aos esforços sírios para combater o 
terrorismo. [...]553 
 

Mais recentemente, no discurso proferido na última sessão da Assembleia Geral da 

ONU, em 24 de setembro de 2016, a retórica do governo sírio contra os ataques da coalizão 

liderada pelos Estados Unidos e contra as incursões turcas em território sírio, destinadas 

supostamente a combater o terrorismo, exasperou-se sensivelmente: 
Nós sempre recebemos bem todos os esforços internacionais para combater o 
terrorismo na Síria, mas nós reafirmamos mais uma vez a necessidade de coordenar 
tais esforços com o governo da República Árabe Síria e o Exército Árabe Sírio que 
tem combatido o terrorismo no campo de batalha por mais de cinco anos. Sem essa 
coordenação, qualquer ação seria considerada uma violação da soberania, uma 

                                                                                                                                                   
on September 24th, 2014 under Chapter VII. We have also to put pressure on countries that render all 
multifaceted support to these terrorist organizations; these countries are well known to all of us. [...] let us, 
simultaneously, exert pressure on the countries that joined the coalition led by the United States to stop their 
support of armed terrorist groups. Only then combating terrorism militarily becomes viable. [...] Once again, the 
Syrian Arab Republic reiterates that it stands with any international effort aimed at fighting and combating 
terrorism, and stresses that this must be done in full respect of the lives of innocent civilians and within the frame 
of full respect of national sovereignty, and in conformity with international conventions” 
551 Texto integral em inglês disponível em: http://sana.sy/en/?p=56535. Acesso em outubro de 2016. 
552 Ibidem. 
553 Ibidem. 
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flagrante interferência, e uma violação dos princípios e propósitos da Carta. Sem 
essa coordenação, qualquer ação falhará em obter resultados reais e tornará os 
problemas ainda piores. 
A esse respeito, o governo sírio condena nos termos mais fortes possíveis o ataque 
lançado por aviões de guerra Americanos em um estabelecimento do Exército Sírio 
nas proximidades do aeroporto Deir Ezzor em 17 de setembro, que permitiu ao ISIL 
tomar o controle do local. O governo sírio considera os Estados Unidos plenamente 
responsáveis por essa agressão, porque os fatos mostram que foi um ataque 
intencional, e não um erro, mesmo se os Estados Unidos alegam o contrário. Essa 
agressão covarde prova claramente que os Estados Unidos e seus aliados são 
cúmplices do ISIL e de outras organizações terroristas armadas. 
Nós também reiteramos nossa condenação das incursões turcas em território sírio 
sob o pretexto de combater o terrorismo. Isso é uma flagrante agressão e deve ser 
cessada imediatamente. O terrorismo não pode ser combatido substituindo-se uma 
organização terrorista por outra. Nós nos questionamos: como pode um Estado que 
tem sido o principal ponto de entrada de terroristas e armas na Síria alegar que está 
lutando contra o terrorismo? [...]554 (grifo nosso) 

 

Em resumo, o governo sírio se opõe a qualquer iniciativa internacional em seu 

território que seja conduzida sem prévia consulta e coordenação com o regime do país. De 

uma condenação indireta, o discurso evoluiu, com o tempo, para uma aberta oposição aos 

ataques da coalizão, ao ponto de Damasco classificar os atos dos Estados Unidos – ataques 

aéreos – como uma agressão à Síria, reconhecendo a plena responsabilidade do governo 

americano, por exemplo, pelo ato intencional praticado em setembro de 2016. Nas 

entrelinhas, não é possível concluir exatamente se a condenação foi específica em relação a 

um ataque, ou se foi geral, abrangendo todos os ataques. O tom da soma dos discursos, 

porém, parece confirmar a ausência de consentimento sírio para as atividades militares da 

Coalizão Global em seu território. 

Além disso, em especial, a Síria condena como ilegal o apoio logístico e militar de 

potências estrangeiras aos milhares de grupos armados de oposição ao governo, que operam 

no país (os quais o governo sírio chama de terroristas e os aliados do ocidente, de grupos 

                                                
554 Texto integral em inglês disponível em: http://sana.sy/en/?p=88920. Acesso em outubro de 2016. “We have 
always welcomed all the international efforts to counter terrorism in Syria, but we stress once again the need to 
coordinate such efforts with the government of the Syrian Arab Republic and the Syrian Arab Army that has 
been combating terrorism on the ground for more than five years. Without such coordination, any action would 
be considered a breach of sovereignty, a flagrant interference, and a violation of the principles and purposes of 
the Charter. Without such coordination, any action will fall short of achieving real results and will even make 
matters worse. In this regard, the Syrian government condemns in the strongest possible terms the attack 
launched by American warplanes on a Syrian Army site in the vicinity of the Deir Ezzor Airport on 17 
September, which allowed ISIL to gain control of the site. The Syrian government holds the United States fully 
responsible for this aggression, because facts show that it was an intentional attack, and not an error, even if the 
United States claims otherwise. This cowardly aggression clearly proves that the US and its allies are complicit 
with ISIL and other terrorist armed organizations. We also reiterate our condemnation of Turkish incursion into 
Syrian territories under the pretext of countering terrorism. This is a flagrant aggression and must be stopped 
immediately. Terrorism cannot be fought by replacing one terrorist organization with another. One cannot but 
wonder: how can a state that has been the main point of entry for terrorists and weapons into Syria claim to be 
fighting terrorism?” 
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moderados de oposição555). Na sua visão, tais interferências violam o dever de não 

intervenção previsto no artigo 2º, parágrafo 7º, da Carta das Nações Unidas556, e atentam 

frontalmente contra a soberania do Estado sírio. 

 

4.2.3. As posições da “Coalizão Global”: múltiplas invocações da legítima defesa 

557 

 

No dia seguinte ao pedido iraquiano para auxílio militar no combate às ameaças do EI 

oriundas de território sírio, em 23 de setembro de 2014, a Representante Permanente dos 

Estados Unidos da América na ONU, Samantha J. Power, submeteu uma carta ao Conselho 

de Segurança anunciando a adoção de medidas militares na Síria, justificadas com base na 

solicitação do Iraque e no artigo 51 da Carta das Nações Unidas, com expressa referência à 

doutrina unwilling or unable. Conforme o teor do documento: 
[...] o Iraque deixou claro que está enfrentando uma séria ameaça de 

contínuos ataques do Estado Islâmico no Iraque e no Levante (ISIL) vindo de abrigos 
seguros na Síria. Esses abrigos seguros são utilizados pelo ISIL para treinar, planejar, 
financiar, e conduzir ataques através das fronteiras do Iraque e contra o povo do 
Iraque. Por essas razões, o governo do Iraque solicitou que os Estados Unidos 
liderassem esforços internacionais para atacar as estruturas e instalações militares do 
ISIL na Síria [...] O ISIL e outros grupos terroristas na Síria são uma ameaça não 
apenas ao Iraque, mas também a muitos outros países, incluindo os Estados Unidos e 
nossos parceiros na região e além. Estados devem ser autorizados a defenderem a si 
mesmos, de acordo com o direito inerente à legítima defesa individual e coletiva, 
como refletido no artigo 51 da Carta das Nações Unidas, quando, como é o caso aqui, 
o governo do Estado onde a ameaça está localizada está indisposto ou incapacitado 
[unwilling or unable] de impedir o uso de seu território para tais ataques. O regime 
sírio mostrou que, por si, não pode e não irá confrontar esses abrigos seguros 
efetivamente. Assim, os Estados Unidos iniciaram ações militares necessárias e 
proporcionais na Síria a fim de eliminar a atual ameaça do EI ao Iraque [...].558 (grifo 
adicionado) 

                                                
555 SMALL ARMS SURVEY (Genebra). Syria’s Armed Opposition: a Spotlight on the ‘Moderates’. SANA 
Dispatches, número 5, janeiro de 2016. p. 2. Disponível em: http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/R-
SANA/SANA-Dispatch5-Syria-armed-opposition.pdf. Acesso em outubro de 2016. 
556 “7. Nenhum dispositivo da presente Carta autorizará as Nações Unidas a intervirem em assuntos que 
dependam essencialmente da jurisdição de qualquer Estado ou obrigará os Membros a submeterem tais assuntos 
a uma solução, nos termos da presente Carta; este princípio, porém, não prejudicará a aplicação das medidas 
coercitivas constantes do Capitulo VII.” 
557 Para que os argumentos avançados pelos Estados da Coalizão Global sejam devidamente descritos, julgou-se 
conveniente transcrever, ipsis litteris, os principais trechos das comunicações dos países enviadas ao Conselho 
de Segurança, na ocasião da tomada de medidas militares contra o ISIL na Síria. 
558 Doc. da ONU: S/2014/695. “Iraq has made clear that it is facing a serious threat of continuing attacks from 
the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) coming out of safe havens in Syria. These safe havens are used by 
ISIL for training, planning, financing, and carrying out attacks across Iraqi borders and against Iraq’s people. For 
these reasons, the Government of Iraq has asked that the United States lead international efforts to strike ISIL 
sites and military strongholds in Syria in order to end the continuing attacks on Iraq, to protect Iraqi citizens, and 
ultimately to enable and arm Iraqi forces to perform their task of regaining control of the Iraqi borders. ISIL and 
other terrorist groups in Syria are a threat not only to Iraq, but also to many other countries, including the United 
States and our partners in the region and beyond. States must be able to defend themselves, in accordance with 
the inherent right of individual and collective self-defence, as reflected in Article 51 of the Charter of the United 
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Dois meses depois, o Reino Unido também reportou ao Conselho, conforme 

exigência procedimental do artigo 51 da Carta, a adoção de medidas em apoio à legítima 

defesa coletiva do Iraque – não individual – na operação liderada pelos Estados Unidos. 

Apesar de fazer referência à solicitação iraquiana, nenhuma menção foi feita ao fator 

unwilling or unable, como se vê do texto: 
Estou escrevendo em observância ao artigo 51 da Carta das Nações Unidas para 
reportar ao Conselho de Segurança que o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda 
do Norte está tomando medidas em apoio à legítima defesa coletiva do Iraque, como 
parte de esforços internacionais liderados pelos Estados Unidos. 
Essas medidas são em resposta à solicitação do governo do Iraque para assistência 
no confronto ao ataque do Estado Islâmico no Iraque e no Levante (ISIL) contra o 
Iraque [...]. O Reino Unido apoia integralmente esses esforços internacionais, cujo 
propósito é pôr fim ao contínuo ataque ao Iraque, proteger cidadãos iraquianos e 
permitir às forças iraquianas a retomada do controle das fronteiras do Iraque por 
meio de ataques a estruturas e instalações militares do ISIL na Síria, enquanto 
medidas necessárias e proporcionais.559 (grifo adicionado) 
 

Em março de 2015, o Canadá também submeteu uma carta ao Conselho de 

Segurança, fundamentada no artigo 51 da Carta das Nações Unidas, afirmando, em referência 

ao uso da força contra o EI na Síria, que “Estados devem ser capazes de agir em autodefesa 

quando o governo do Estado onde a ameaça está localizada está indisposto ou incapaz 

[unwilling or unable] de impedir ataques emanados de seu território”560. 

No mês de junho, foi a vez da Turquia reportar ao órgão o início de medidas militares 

na Síria, com fundamento na ameaça representada ao país pela atividade do EI na Síria e pelos 

ataques terroristas à Turquia. A carta baseou-se explicitamente na doutrina unwilling or 

unable. Eis o texto encaminhado: 
É evidente que o regime na Síria não é nem capaz e nem está disposto a impedir 
essas ameaças que partem de seu território, que claramente põem em perigo a 
segurança da Turquia e o bem estar de seus nacionais.   
A legítima defesa individual e coletiva é nosso direito inerente sob o direito 
internacional, tal qual refletido no Artigo 51 da Carta das Nações Unidas. 

                                                                                                                                                   
Nations, when, as is the case here, the government of the State where the threat is located is unwilling or unable 
to prevent the use of its territory for such attacks. The Syrian regime has shown that it cannot and will not 
confront these safe havens effectively itself. Accordingly, the United States has initiated necessary and 
proportionate military actions in Syria in order to eliminate the ongoing ISIL threat to Iraq, including by 
protecting Iraqi citizens from further attacks and by enabling Iraqi forces to regain control of Iraq’s borders.” 
559 Doc. da ONU: S/2014/851. “I am writing in accordance with Article 51 of the Charter of the United Nations 
to report to the Security Council that the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is taking 
measures in support of the collective self-defence of Iraq as part of international efforts led by the United States. 
These measures are in response to the request by the Government of Iraq for assistance in confronting the attack 
by the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) on Iraq, contained in its letter to the President of the Security 
Council of 20 September 2014 (S/2014/691). The United Kingdom fully supports these international efforts, 
whose purpose is to end the continuing attack on Iraq, to protect Iraqi citizens and to enable Iraqi forces to regain 
control of the borders of Iraq by striking ISIL sites and military strongholds in Syria, as necessary and 
proportionate measures.” 
560 Doc. da ONU: S/2015/221. “States must be able to act in self-defence when the Government of the State 
where a threat is located is unwilling or unable to prevent attacks emanating from its territory.” 
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Nesse sentido, a Turquia iniciou ações militares necessárias e proporcionais contra o 
Daesh na Síria, incluindo em coordenação com membros individuais da Coalizão 
Global, a fim de combater a ameaça terrorista e salvaguardar seu território e seus 
cidadãos.561 (grifo adicionado) 
 

Em 7 de setembro de 2015, o Reino Unido endereçou mais um comunicado ao 

Conselho, invocando novamente o artigo 51 da Carta e fazendo menção, dessa vez, tanto ao 

direito à legítima defesa em sua forma coletiva como na individual: 
De acordo com o artigo 51 da Carta das Nações Unidas [...]. Em 21 de agosto de 
2015, as forças armadas do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte 
conduziram um ataque aéreo de precisão contra um veículo do ISIL no qual um alvo 
que se sabia ser ativamente envolvido no planejamento e na direção de ataques 
armados iminentes contra o Reino Unido estava viajando. Esse ataque aéreo foi um 
exercício necessário e proporcional do direito individual à legítima defesa do Reino 
Unido.  
Como reportado em nossa carta de 25 de novembro de 2014, o ISIL está engajado em 
um contínuo ataque armado contra o Iraque, e portanto a ação contra o ISIL na Síria é 
lícita na legítima defesa coletiva do Iraque.562 (grifo adicionado) 

 
A França, por sua vez, informou no dia seguinte a tomada de medidas militares 

contra o EI na Síria, por meio de carta mais sucinta do que as enviadas pelos demais países, 

não havendo especificação quanto ao aspecto subjetivo do direito à legítima defesa (se 

coletiva ou individual), e tampouco referência ao unwilling or unable. É o que se lê: 
Pelas Resoluções 2170 (2014), 2178 (2014), e 2199 (2015) em particular, o 
Conselho de Segurança descreveu os atos terroristas do Estado Islâmico no Iraque e 
no Levante (ISIL) [...] como uma ameaça à paz e à segurança internacionais. Esses 
atos também são uma direta e extraordinária ameaça à segurança da França. 
Em uma carta [...], as autoridades iraquianas solicitaram a assistência da comunidade 
internacional a fim de combater os ataques perpetrados pelo ISIL. 
De acordo com o artigo 51 da Carta das Nações Unidas, a França tomou medidas 
envolvendo a participação de aeronaves militares em resposta aos ataques 
conduzidos pelo ISIL a partir do território da República Árabe da Síria.563 

                                                
561 Doc. da ONU: S/2015/563. “With the emergence of Daesh, the threats from Syria gained new dimensions. 
Syria has become a safe haven for Daesh. This area is used by Daesh for training, planning, financing and 
carrying out attacks across borders. Also, Security Council resolutions 2170 (2014) and 2178 (2014) have 
underscored the threat posed by Daesh and the resolve of the international community to combat Daesh. The 
terrorist attack that took the lives of 32 Turkish citizens in Suruç on 20 July 2015 reaffirms that Turkey is under 
a clear and imminent threat of continuing attack from Daesh. Most recently, on 23 July 2015, Daesh attacked the 
border military post in Elbeyli and killed a Turkish soldier. It is apparent that the regime in Syria is neither 
capable of nor willing to prevent these threats emanating from its territory, which clearly imperil the security of 
Turkey and the safety of its nationals. Individual and collective self-defence is our inherent right under 
international law, as reflected in Article 51 of the Charter of the United Nations. On this basis, Turkey has 
initiated necessary and proportionate military actions against Daesh in Syria, including in coordination with 
individual members of the Global Coalition, in order to counter the terrorist threat and to safeguard its territory 
and citizens.” 
562 Doc. da ONU: S/2015/688. “In accordance with Article 51 of the Charter of the United Nations [...]. On 21 
August 2015, armed forces of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland carried out a precision 
air strike against an ISIL vehicle in which a target known to be actively engaged in planning and directing 
imminent armed attacks against the United Kingdom was travelling. This air strike was a necessary and 
proportionate exercise of the individual right of self-defence of the United Kingdom. As reported in our letter of 
25 November 2014, ISIL is engaged in an ongoing armed attack against Iraq, and therefore action against ISIL in 
Syria is lawful in the collective self-defence of Iraq.” 
563 Doc. da ONU: S/2015/745. “By resolutions 2170 (2014), 2178 (2014) and 2199 (2015) in particular, the 
Security Council has described the terrorist acts of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) [...] as a threat to 



 

 

162 

 
Também em resposta ao pedido de assistência formulado pelo Iraque, a Austrália, em 

9 de setembro de 2015, reportou ao Conselho o início de medidas militares em legítima defesa 

coletiva contra o ISIL, na Síria. Na ocasião, o Representante Permanente, citando a doutrina 

unwilling or unable, fez questão de esclarecer que as medidas não se direcionavam contra a 

Síria e nem contra o povo sírio, e tampouco significavam apoio ao regime de Bashar al-Assad. 

Conforme o documento: 
O governo do Iraque pediu que os Estados Unidos liderassem esforços 
internacionais para atacar as estruturas e instalações militares do ISIL na Síria com o 
objetivo de pôr fim aos constantes ataques ao Iraque [...]. Essa ameaça ao Iraque, à 
sua integridade territorial e aos seus cidadãos persiste. Ataques do ISIL no Iraque a 
partir de portos seguros na Síria continuam. 
O artigo 51 da Carta das Nações Unidas reconhece o direito inerente dos Estados a 
agirem em legítima defesa individual ou coletiva quando um ataque armado ocorre 
contra um Membro das Nações Unidas. O Estados devem poder agir em legítima 
defesa quando o governo do Estado onde a ameaça está localizada está indisposto ou 
incapacitado para impedir ataques que se originem a partir de seu território. O 
governo da Síria, por sua falha em limitar os ataques ao território iraquiano oriundos 
de bases do ISIL dentro da Síria, demonstrou que está indisposto ou incapacitado de 
impedir tais ataques. 
Em resposta ao pedido de assistência do governo do Iraque, a Austrália está, 
portanto, realizando operações militares necessárias e proporcionais contra o ISIL na 
Síria no exercício da legítima defesa coletiva do Iraque. 
Essas operações não são direcionadas contra a Síria ou contra o povo sírio, e nem 
implicam em suporte ao regime sírio. Ao realizar essas operações militares, a 
Austrália irá cumprir com suas obrigações sob o direito internacional.564 (grifo 
adicionado) 
 

No mês de dezembro de 2015, uma nova carta do Reino Unido foi direcionada ao 

Conselho de Segurança, agora com referência, também, à Resolução 2249 (2015) do órgão 

(que será analisada no ponto seguinte desta dissertação). Levando em consideração o fato de 

que a Resolução reconheceu que o Daesh constituía “uma ameaça global e sem precedentes à 

paz e à segurança internacionais”, o Reino Unido invocou o artigo 51 da Carta e reportou a 
                                                                                                                                                   

international peace and security. Those acts are also a direct and extraordinary threat to the security of France. In 
a letter [...], the Iraqi authorities requested the assistance of the international community in order to counter the 
attacks perpetrated by ISIL. In accordance with Article 51 of the Charter of the United Nations, France has taken 
actions involving the participation of military aircraft in response to attacks carried out by ISIL from the territory 
of the Syrian Arab Republic.” 
564 Doc. da ONU: S/2015/693. “The Government of Iraq requested that the United States lead international 
efforts to strike ISIL sites and military strongholds in Syria in order to end the constant attacks on Iraq. This 
threat to Iraq, its territorial integrity and its citizens persists. Attacks by ISIL in Iraq from safe havens in Syria 
continue. Article 51 of the Charter of the United Nations recognizes the inherent right of States to act in 
individual or collective self-defence where an armed attack occurs against a Member of the United Nations. 
States must be able to act in self-defence when the Government of the State where the threat is located is 
unwilling or unable to prevent attacks originating from its territory. The Government of Syria has, by its failure 
to constrain attacks upon Iraqi territory originating from ISIL bases within Syria, demonstrated that it is 
unwilling or unable to prevent those attacks. In response to the request for assistance by the Government of Iraq, 
Australia is therefore undertaking necessary and proportionate military operations against ISIL in Syria in the 
exercise of the collective self-defence of Iraq. These operations are not directed against Syria or the Syrian 
people, nor do they entail support for the Syrian regime. When undertaking such military operations, Australia 
will abide by its obligations under international law. 
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adoção de “medidas necessárias e proporcionais contra o ISIL/Daesh na Síria, conforme 

solicitadas pelo Conselho na Resolução 2249 (2015), no exercício do direito à legítima defesa 

individual e coletiva”565. 

Essa foi a terceira carta enviada pelo Reino Unido, e em nenhuma delas houve 

justificativa com base no critério unwilling or unable. Contudo, em 26 de novembro de 2015, 

em uma afirmativa perante o Parlamento britânico, David Cameron havia invocado o direito à 

legítima defesa coletiva, para justificar ataques ao EI, considerando que “o regime de Assad 

está indisposto e/ou incapaz [unwilling and/or unable] de tomar ações necessárias para 

impedir o ataque contínuo do EI ao Iraque – ou, de fato, ataques a nós”566. Permanece 

significativa, porém, a ausência de menção ao critério nas cartas enviadas ao Conselho. 

Construindo o argumento de maneira levemente distinta, a Alemanha, uma semana 

depois, também redigiu carta ao Conselho de Segurança, fazendo menção à Resolução 2249 

(2015), para comunicar seu apoio às atividades da Coalizão, no exercício do direito à legítima 

defesa coletiva, mesmo sem o consentimento do governo Sírio. O fator distintivo está, nesse 

caso, na menção ao controle efetivo do território como critério para a legalidade das medidas, 

sem expressa referência à doutrina unwilling or unable. Veja-se em detalhe: 
De acordo com o artigo 51 da Carta das Nações Unidas, eu reporto ao Conselho de 
Segurança [...] que a República Federal da Alemanha, no exercício de seu direito de 
legítima defesa coletiva, iniciou medidas militares contra a organização terrorista 
Estado Islâmico no Iraque e no Levante (ISIL). Essas medidas são direcionadas 
contra o ISIL, e não contra a República Árabe da Síria. [...] 
O ISIL ocupou uma determinada parte do território sírio sobre a qual o governo da 
República Árabe da Síria não exerce, nesse momento, controle efetivo. Estados que 
têm sido vítimas de ataque armado do ISIL oriundos nesta parte do território sírio 
estão, portanto, justificados sob o artigo 51 da Carta das Nações Unidas a tomarem 
medidas necessárias de legítima defesa, mesmo sem o consentimento do governo da 
República Árabe da Síria. Exercendo seu direito à legítima defesa coletiva, a 
Alemanha irá agora apoiar as medidas militares desses Estados que têm sido vítimas 
de ataques do ISIL.567 (grifo adicionado) 

                                                
565 Doc. da ONU: S/2015/928. “In accordance with Article 51 of the Charter of the United Nations, and further to 
our letters of 25 November 2014 (S/2014/851) and 7 September 2015 (S/2015/688), I am therefore writing to 
report to the Security Council that the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is taking necessary 
and proportionate measures against ISIL/Daesh in Syria, as called for by the Council in resolution 2249 (2015), 
in exercise of the inherent right of individual and collective self-defence.” 
566 Disponível em: http://www.telegraph.co.uk/news/politics/david-cameron/12018841/David-Camerons-full-
statement-calling-for-UK-involvement-in-Syria-air-strikes.html. Acesso em outubro de 2016. “[...] the Assad 
regime is unwilling and/or unable to take action necessary to prevent ISIL’s continuing attack on Iraq – or 
indeed attacks on us.” 
567 Doc. da ONU: S/2015/946. “In accordance with Article 51 of the Charter of the United Nations, I report to 
the Security Council on behalf of my Government that the Federal Republic of Germany, in the exercise of the 
right of collective self-defence, has initiated military measures against the terrorist organization Islamic State in 
Iraq and the Levant (ISIL). These measures are directed against ISIL, not against the Syrian Arab Republic. [...] 
ISIL has occupied a certain part of Syrian territory over which the Government of the Syrian Arab Republic does 
not at this time exercise effective control. States that have been subjected to armed attack by ISIL originating in 
this part of Syrian territory, are therefore justified under Article 51 of the Charter of the United Nations to take 
necessary measures of self-defence, even without the consent of the Government of the Syrian Arab Republic. 
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Em situação similar à do Reino Unido, apesar de não ter feito menção expressa à 

teoria do unwilling or unable na Carta ao Conselho, o governo alemão, em seu pedido de 

aprovação submetido ao Bundestag para envio das forças armadas contra o EI, afirmou que 

“ações militares em território sírio são conduzidas porque o governo sírio não encontra-se 

capaz e/ou está indisposto [nicht in der Lage und/oder nicht willens ist] a parar os ataques do 

EI que estão sendo perpetrados a partir de seu território”568. 

A Holanda, em carta do primeiro ministro ao Parlamento, datada de 26 de junho de 

2015, também invocou a teoria, ainda que de um modo menos expresso: “[...] está 

suficientemente estabelecido que há uma base jurídica internacional para o recurso a força 

contra o EI na Síria. Essa base jurídica consiste no direito à legítima defesa coletiva [...]. É 

evidente, também, que as autoridades sírias são incapazes [incapable] de parar esses ataques 

armados [que emanam de seu território]”569. Entretanto, em um estudo realizado em abril de 

2015, o governo holandês havia se manifestado no sentido de que o consentimento do Estado 

territorial, nesses casos, deve ser concedido para que a ação militar seja possível, e de que a 

decisão sobre se um Estado está incapaz ou indisposto deve pertencer ao Conselho de 

Segurança, e não ao Estado que intervém570. Em resposta ao mesmo estudo, a posição da 

República Checa foi ambígua e se disse incerta sobre o caráter consuetudinário do critério 

unwilling or unable571. 

                                                                                                                                                   
Exercising the right of collective self-defence, Germany will now support the military measures of those States 
that have been subjected to attacks by ISIL.” 
568 Disponível em: https://www.documentcloud.org/documents/3125740-Germany-Syria-Isil-12-1-2015.html. 
Acesso em outubro de 2016. “In diesem Zusamenhang warden auch militärische Maßnahmen auf syrischem 
Gebiet durch-geführt, da die syrische Regierung nicht in der Lage und/oder nicht willens ist, die von ihrem 
Territorium ausgehenden Angriffe durch den IS zu unterbinden.” 
569 Disponível em: https://www.documentcloud.org/documents/3124025-NETHERLANDS-SYRIA-ISIL-6-26-
2015.html. Acesso em outubro de 2016. 
570 DORSEY, Jessica et PAULUSSEN, Cristophe. Towards a European Position on Armed Drones and Targeted 
Killing: Surveying EU Counterterrorism Perspectives. International Centre for Counter-Terrorism, abril de 
2015. Disponível em: http://icct.nl/wp-content/uploads/2015/05/ICCT-Dorsey-Paulussen-Towards-A-European-
Position-On-Armed-Drones-And-Targeted-Killing-Surveying-EU-Counterterrorism-Perspectives.pdf. Acesso 
em outubro de 2016. p. 50. “With respect to 3.1.3 and the “unwilling or unable” criterion, the Ministry reported 
that it was a part of the customary international law requirement of necessity and added: “In our view, the 
decision for assessing unwillingness or inability should rest on [the] United Nations Security Council”. In 
question 3.1.5, the authors asked whether self-defense is only possible when an armed attack occurs, and the 
official replied that yes, it is only possible if an armed attack occurs.” 
571 Ibidem, p. 12. “[...] if a territorial state is unable to act against a[n] NSA[,] such [a] state must be prepared to 
limit its own sovereignty in order to allow a victim state to redress the situation. If a territorial state would be 
unwilling[,] the consequences may differ[,] as acts of such [a] state could be interpreted as a certain degree of 
support to [the] NSA. It is acknowledged that state sovereignty should not serve as a protection of a State if such 
[a] state is unable or unwilling to exercise its sovereignty within its territory. This confirms settled jurisprudence 
such as Lotus case… At this point we are not sure whether [the] criterion [of] unable or unwilling represents part 
of the customary international law requirement of necessity.” (grifo adicionado). 
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A Dinamarca, em janeiro de 2016, seguiu o mesmo caminho dos demais países da 

Coalizão. Através de uma carta, informou ao Conselho de Segurança o exercício de seu 

direito à legítima defesa coletiva, conferindo significativo peso argumentativo à Resolução 

2249 (2015): 
O Conselho de Segurança reconheceu em sua Resolução 2249 (2015) que o ISIL 
constitui uma ameaça global e sem precedentes à paz e à segurança internacionais. 
[...] O Conselho de Segurança solicitou aos Estados Membros que impeçam e 
suprimam os atos terroristas cometidos pelo ISIL e para que erradiquem o porto 
seguro que o ISIL estabeleceu sobre partes significativas do Iraque e da Síria. De 
acordo com o artigo 51 da Carta das Nações Unidas, o Reino da Dinamarca está 
tomando medidas contra o ISIL em apoio a esse chamado.572 
 

Em 7 de junho de 2016, foi a vez da Bélgica. O argumento utilizado assemelha-se 

com a justificativa alemã, na medida em que se refere ao controle de território por parte do EI. 

O governo belga classificou a situação como excepcional, referiu-se ao ataque armado 

praticado pelo EI, e invocou o direito à legítima defesa coletiva para justificar as ações 

militares. Assim como outros Estados, a Bélgica sublinhou que os ataques não se 

direcionavam contra o povo ou o Estado sírio, mas somente contra o EI. Além disso, não 

houve referência direta ao unwilling or unable, e, assim como na comunicação dinamarquesa, 

enfatizou-se o papel da Resolução 2249 (2015) do Conselho: 
O Conselho de Segurança determinou em sua Resolução 2249 (2015) [...] que o ISIL 
constituía uma ameaça global e sem precedentes à paz e à segurança internacionais e 
conclamou os Estados membros a erradicarem o porto seguro  que o ISIL 
estabeleceu sobre significativas partes do Iraque e da Síria. [...] O ISIL ocupou uma 
determinada parte do território sírio sobre a qual o governo da República Árabe da 
Síria não exerce, nesse momento, controle efetivo. À luz dessa situação excepcional, 
Estados que têm sido vítimas de ataque armado pelo ISIL oriundo nessa parte do 
território sírio estão, portanto, justificados sob o artigo 51 da Carta das Nações 
Unidas a tomarem medidas necessárias de legítima defesa. Exercendo o direito à 
legítima defesa coletiva, a Bélgica irá apoiar as medidas militares daqueles Estados 
que foram vítimas de ataques do ISIL. Essas medidas são direcionadas contra o 
denominado “Estado Islâmico no Iraque e no Levante” e não contra a República 
Árabe da Síria.573 

 

                                                
572 Doc. da ONU: S/2016/34. “The Security Council recognized in its resolution 2249 (2015) that ISIL 
constitutes a global and unprecedented threat to international peace and security. [...] The Security Council called 
upon Member States to prevent and suppress terrorist acts committed by ISIL and to eradicate the safe haven 
ISIL has established over significant parts of Iraq and Syria. In accordance with Article 51 of the Charter of the 
United Nations, the Kingdom of Denmark is taking measures against ISIL in support of this call.” 
573 Doc. da ONU: S/2016/523. “The Security Council determined in its resolution 2249 (2015) of 20 November 
2015 that ISIL constituted a global and unprecedented threat to international peace and security and it called 
upon Member States to eradicate the safe haven that ISIL had established over significant parts of Iraq and Syria. 
[...] ISIL has occupied a certain part of Syrian territory over which the Government of the Syrian Arab Republic 
does not, at this time, exercise effective control. In the light of this exceptional situation, States that have been 
subjected to armed attack by ISIL originating in that part of the Syrian territory are therefore justified under 
Article 51 of the Charter to take necessary measures of self-defence. Exercising the right of collective self-
defence, Belgium will support the military measures of those States that have been subjected to attacks by ISIL. 
Those measures are directed against the so-called “Islamic State in Iraq and the Levant” and not against the 
Syrian Arab Republic.” 
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Oficialmente, a Rússia, além da própria Síria, condenou os ataques aéreos como uma 

“grave violação” ao direito internacional, considerando-os como um ato de agressão, devido à 

ausência de consentimento do governo territorial574, acusando os Estados Unidos de apoiarem 

o Estado Islâmico e outros grupos terroristas. Não obstante, o governo russo havia endossado 

e explicitamente utilizado a teoria do unwilling or unable como justificativa para as ofensivas 

contra os rebeldes chechenos na Geórgia em 2002575. 

O Irã, de igual modo, afirmou que a presença americana na síria “viola as leis 

internacionais e não foi coordenada com o governo sírio”576. Esta última afirmação foi feita 

por ocasião de um alegado erro militar dos Estados Unidos, ocorrido em 18 de setembro de 

2016, em que quase uma centena de soldados sírios foram mortos por força de um ataque 

aéreo americano577. O governo da China, por sua vez, limitou-se a asseverar genericamente 

que o mundo deve combater o terror, mas que a soberania nacional deve ser respeitada578. 

 

* 
 

Até o momento, essas foram as cartas enviadas ao Conselho de Segurança na 

intenção de comunicar ao órgão, em observância ao pressuposto procedimental previsto no 

artigo 51 da Carta das Nações Unidas, o exercício do direito à legítima defesa, seja em sua 

forma coletiva, seja em sua modalidade individual. Em resumo, os seguintes países invocaram 

o direito à autodefesa contra o EI na Síria, perante o Conselho: Estados Unidos, Reino Unido, 

Turquia, França, Austrália, Alemanha, Holanda, República Checa, Dinamarca e Bélgica. 

Todos fazem parte da Coalizão Global liderada pelos Estados Unidos para “degradar e, em 

última instância, destruir o EI”. Dentre esses, apenas quatro – Estados Unidos, Turquia, 

Austrália e Canadá – fizeram expressa referência ao critério do Estado indisposto ou incapaz 

(unwilling or unable) para justificar sua intervenção. Reino Unido, Alemanha e Holanda não 

                                                
574 FLASCH, op. cit., 2015. Ver também: www.bbc.com/news/world-middle-east-29154481; 
http://www.ibtimes.co.uk/russia-condemns-us-airstrikes-against-syrian-troops-1581886. Acesso em outubro de 
2016. 
575 Doc. da ONU: S/2002/1012. Carta de Sergey Lavrov ao Conselho de Segurança da ONU. 12 de setembro de 
2002. “The continued existence in separate parts of the world of territorial enclaves outside the control of 
national governments, which, owing to the most diverse circumstances, are unable or unwilling to counteract the 
terrorist threat is one of the reasons that complicate efforts to combat terrorism effectively. One such place, 
where the situation is giving rise to particular alarm in the Russian Federation, is the Pankisi Gorge and other 
areas of contiguous territory along the line of the State border between Georgia and the Russian Federation.” 
576 Disponível em: http://ifpnews.com/news/politics/foreign-policies/2016/09/iran-condemns-us-airstrike-syrian-
troops/. Acesso em outubro de 2016. 
577 Disponível em: http://www.cnbc.com/2016/09/17/syria-says-us-led-jets-hit-its-troops-dozens-reported-
killed.html. Acesso em outubro de 2016. 
578 Disponível em: https://www.theguardian.com/world/2014/sep/11/assad-moscow-tehran-condemn-obama-isis-
air-strike-plan. Acesso em outubro de 2016. 
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invocaram a teoria perante o Conselho, mas somente em instâncias nacionais – ressalvada a 

ambiguidade holandesa, no que foi seguida pela República Checa. 

A Bélgica e a Alemanha, a seu turno, justificaram o exercício da legítima defesa na 

forma coletiva como resposta aos “ataques armados” perpetrados pelo EI, considerando-se o 

fato de que determinadas partes do território sírio estariam sob controle do grupo, o que, 

enquanto circunstância excepcional, autorizaria o uso da força na Síria mesmo na ausência de 

consentimento do governo sírio – argumento também utilizado pela Alemanha. Todas as 

cartas enviadas após a edição da Resolução 2249 (2015) – por Reino Unido, Dinamarca, 

Alemanha e Bélgica – conferiram a esse documento um peso argumentativo especial, 

legitimador, sugerindo que os respectivos países estavam agindo por solicitação do Conselho 

de Segurança em suas operações militares contra o EI na Síria.  

Além disso, todos os Estados, exceto a França, mencionaram de modo expresso que os 

ataques realizados eram direcionados contra o EI, “organização terrorista”, e não contra o 

Estado ou o povo sírios. A comunicação da França, aliás, foi a menos específica de todas, 

pois, a título de fundamentação jurídica, limitou-se a mencionar genericamente resoluções do 

Conselho e a citar, de passagem, o artigo 51 da Carta. Em nenhum momento o consentimento 

do governo sírio foi mencionado como justificativa ou sequer procurado pelos Estados – 

alguns dos quais, aliás, referem-se à ausência de consentimento de Bashar al-Assad. Rússia, 

Síria e Irã se opuseram de modo expresso aos ataques, no que foram seguidos pela China 

implicitamente. Em linhas gerais, esse é o cenário. 

Antes de analisarmos a repercussão jurídica do precedente na doutrina contemporânea 

e a interação de tais fundamentos com o direito internacional vigente, examinaremos 

brevemente o conteúdo da Resolução 2249 (2015), tendo em vista a relevância do documento 

para a situação analisada. 

 

4.2.4. A atuação do Conselho de Segurança na crise da Síria e os meandros da 

Resolução 2249 (2015) 

 

O Conselho de Segurança detém “a principal responsabilidade na manutenção da paz e 

da segurança internacionais”, conforme prevê o artigo 24 da Carta das Nações Unidas, com 

poderes para aprovar resoluções vinculantes aos Estados, segundo o artigo 25 do mesmo 

tratado579. Na linguagem das resoluções do órgão580, os atos de terrorismo internacional têm 

                                                
579 “Os Membros das Nações Unidas concordam em aceitar e executar as decisões do Conselho de Segurança, de 
acordo com a presente Carta”. Artigo 25 da Carta das Nações Unidas. 
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sido inequivocamente condenados, independentemente de quem os tenha praticado, onde ou 

por qual motivo o tenham feito. O fenômeno tem sido interpretado como “uma das mais sérias 

ameaças à paz e à segurança internacionais” e o Conselho tem reafirmado constantemente sua 

“responsabilidade primária” (primary responsibility) nesse contexto. A partir de 2001, o 

órgão passou a afirmar sua disposição em “tomar todas as medidas necessárias” (take all 

necessary steps) para combater o terrorismo e, na ocasião, vê-se em seu vocabulário a 

referência à necessidade de lutar contra o terrorismo “por todos os meios” (by all means)581 – 

tudo isso “de acordo com a Carta das Nações Unidas” (in accordance with the Charter of the 

United Nations). 

A Resolução 1373 (2001) foi um marco normativo nas políticas de contraterrorismo 

do Conselho. O documento, aprovado nos termos do Capítulo VII582 da Carta – que se refere, 

em geral, à aprovação de resoluções vinculantes –, reafirmou a obrigação dos Estados de 

abster-se de “organizar, instigar, auxiliar ou participar de atos terroristas em outro Estado ou 

aquiescer com atividades organizadas dentro de seu território direcionadas ao cometimento de 

tais atos”. Além disso, o órgão decidiu que os Estados deveriam tomar uma série de medidas 

(tais como criminalização da conduta) para impedir e congelar o financiamento do terrorismo 

e a provisão de fundos a pessoas ou entidades ligadas ao cometimento de atos terroristas. 

Ainda, os Estados deveriam “abster-se de fornecer qualquer tipo de suporte, ativo ou passivo, 

a entidades ou pessoas envolvidas em atos terroristas”; “prevenir o cometimento de atos 

terroristas”; “negar abrigo seguro (safe haven) a quem financia, planeja, apoia ou comete atos 

terroristas, ou oferece abrigo seguro”; evitar que tais pessoas utilizem os seus territórios para 

tais propósitos contra outros Estados ou seus cidadãos; criminalizar e julgar as respectivas 

condutas; cooperar em termos policiais e criminais; e prevenir o cometimento de atos 

terroristas por meio do controle de fronteiras. Ao final, ficou estabelecido um Comitê de 

Contraterrorismo (Counter-Terrorism Committee), formado por todos os membros do 

Conselho, para monitorar a implementação da Resolução 1373 por parte dos Estados 

membros, com o auxílio do expertise apropriado. 

                                                                                                                                                   
580 Entre outras, as resoluções: 1269 (1999), 1368 (2001), 1373 (2001), 1540 (2004), 1566 (2004), 1624 (2005), 
1787 (2007), 1904 (2009), 1989 (2011), 2056 (2012), 2133 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2198 (2015), 2199 
(2015) e 2214 (2015). 
581 Resoluções 1368 (2001) e 1540 (2004). 
582 Este capítulo trata das “ações relativas a ameaças à paz, ruptura da paz e atos de agressão” e é citado nas 
resoluções que tomam medidas para reverter estas situações (sanções militares ou não), às quais o Conselho 
deseja explicitamente conferir efeito vinculante. Para maiores detalhes sobre as medidas tomadas com base no 
Capítulo VII: SHAW, op. cit., 2008, pp. 1241 e ss. 
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O Conselho de Segurança considera as sanções do Capítulo VII da Carta583 – não 

necessariamente militares – uma “importante ferramenta” (an important tool) na manutenção 

da paz e da segurança internacionais, especialmente contra o terrorismo. Há, nesse contexto, 

resoluções que impõem sanções econômicas e de outras naturezas (embargo de armas e 

proibição de viagem) a indivíduos ou entidades (smart sanctions584) ligadas a grupos 

terroristas como a Al-Qaida585, as quais estão vinculadas a um procedimento próprio do 

Conselho pelo qual determinados nomes suspeitos de envolvimento com atos de terrorismo 

são colocados ou retirados (listing and delisting procedures) de uma lista negra (black list). 

Para esse fim, foi criado um Comitê de Sanções específico (Resolução 1267). Há, ainda, 

resoluções que tratam de assuntos relativos a armas nucleares e terrorismo, bem como do 

fornecimento de armas e outros materiais militares a grupos terroristas586 - entre outras. 

A primeira resolução do Conselho diretamente relacionada com o EI foi aprovada em 

15 de agosto de 2014. No preâmbulo, reafirmou-se a integridade territorial, a soberania, a 

unidade e a independência da Síria e do Iraque. Na parte dispositiva, agindo expressamente 

sob o Capítulo VII, o órgão exprimiu sua condenação, nos mais fortes termos, aos “atos 

terroristas do EI e à sua ideologia extremista violenta, e aos seus contínuos abusos graves, 

sistemáticos e generalizados aos direitos humanos e violações ao direito internacional 

humanitário”587, entre outras violações e atitudes do grupo. O documento devotou especial 

atenção à tomada de medidas para barrar o fluxo de combatentes estrangeiros à Síria e ao 

Iraque e para conter o financiamento do EI, contando com a cooperação dos Estados nesse 

domínio. Ao final, observou que o EI era um “grupo dissidente” (splinter group) da al-Qaeda, 

razão pela qual deveria ser incluído no regime de sanções a ela imposto pela Resolução 1267 

(1999). Na mesma ocasião, o Conselho decidiu adicionar seis nomes à lista de indivíduos aos 

quais essas sanções são direcionadas. 

Em fevereiro do ano seguinte, foi aprovada a Resolução 2199 (2015)588, também 

contendo reafirmações e considerandos preambulares, inclusive sobre a integridade territorial 

e a soberania síria e iraquiana. Com fundamento no Capítulo VII, a decisão veiculou a 

                                                
583 Especificamente previstas nos artigos 41 e 42 da Carta da ONU. 
584 As chamadas smart sanctions são aquelas que não são direcionadas aos Estados em si, mas, sim, a 
determinadas entidades ou indivíduos. A respeito, ver: GORDON, Joy. Smart Sanctions Revisited. Ethics & 
International Affairs, vol. 25, n. 3, 2011. pp. 315-335. 
585 Resolução 1989 (2011), p. ex. 
586 Resoluções 1540 (2004) e 2170 (2014), p. ex. 
587 Doc. da ONU: S/RES/2170 (2014). “Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, 1. 
Deplores and condemns in the strongest terms the terrorist acts of ISIL and its violent extremist ideology, and its 
continued gross, systematic and widespread abuses of human rights and violations of international humanitarian 
law”. 
588 Doc. da ONU: S/RES/2199 (2015). 
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preocupação e a condenação do Conselho acerca de qualquer forma de estabelecimento de 

relações comerciais com o EI, incluindo o comércio de petróleo; a reafirmação da obrigação 

dos Estados de congelar, sem demora, todos os fundos e recursos financeiros do EI e de tomar 

todas as medidas para garantir a supressão do financiamento do grupo; a condenação da 

destruição da herança cultural no Iraque e na Síria, especialmente em relação a locais 

religiosos e arqueológicos, museus, livrarias, arquivos e outros; a condenação dos sequestros 

e tomadas de reféns pelo EI, encorajando Estados e entidades a resolverem o problema sem 

realizar qualquer pagamento ao grupo; a tomada de medidas para impedir o uso de 

instituições bancárias por integrantes do EI; e a reafirmação da obrigação dos Estados de 

prevenirem o fornecimento, venda ou transferência de armas e materiais militares ao EI – 

entre outras. 

Nesse contexto de medidas, a emblemática Resolução 2249 (2015)589 viria à luz em 

novembro do mesmo ano, adotada pela unanimidade dos membros do Conselho. O 

documento, classificando preambularmente o EI como uma “ameaça global e sem precedentes 

à paz e à segurança internacionais”, concentrou-se nos ataques praticados pelo grupo ao redor 

do mundo e no delineamento de uma resposta apropriada por parte da comunidade 

internacional a essa ameaça, localizada nos territórios do Iraque e da Síria. Ressalta-se, de 

plano, que não houve qualquer menção ao Capítulo VII da Carta, como havia ocorrido nas 

resoluções anteriores. Seus dois dispositivos principais foram assim redigidos: 
O Conselho de Segurança 
[...] 
1. Condena inequivocamente nos mais fortes termos os horríveis ataques terroristas 
perpetrados pelo EI, também conhecido como Daesh, que tiveram lugar em 26 de 
junho de 2015 em Sousse, em 10 de outubro de 2015 em Ancara, em 31 de outubro 
de 2015 sobre o Sinai, em 12 de novembro de 2015 em Beirute, e em 13 de 
novembro de 2015 em Paris, e todos os outros ataques perpetrados pelo EI, também 
conhecido como Daesh, incluindo a tomada e o assassinato de reféns, e nota que o 
grupo possui a capacidade e a intenção de conduzir mais ataques e considera todos 
esses atos de terrorismo como uma ameaça à paz e à segurança; 
[...] 
5. Solicita [calls upon] aos Estados Membros que têm a capacidade de fazê-lo que 
tomem todas as medidas necessárias, em observância ao direito internacional, 
particularmente à Carta das Nações Unidas, bem como aos direitos humanos 
internacionais, ao direito internacional dos refugiados e ao direito humanitário, no 
território sob controle do EI, também conhecido como Da’esh, na Síria e no Iraque, 
para redobrar e coordenar seus esforços para prevenir e suprimir atos terroristas 
cometidos especificamente pelo EI, também conhecido como Da’esh, e pela ANF 
(al-Nusra Front), e todos os outros indivíduos, grupos, empreendimentos, e 
entidades associadas com a al-Qaeda, e outros grupos terroristas, tais como 
designados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, e tal como pode ser 
futuramente acordado pelo Grupo Internacional de Apoio à Síria (ISSG) e 
endossado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, de acordo com a Nota 
do Grupo Internacional de Apoio à Síria (ISSG) de 14 de novembro, e para erradicar 

                                                
589 Doc. da ONU: S/RES/2249 (2015). 
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o porto seguro que eles estabeleceram sobre partes significativas do Iraque e da 
Síria;590 (grifo adicionado) 
 

Foi no parágrafo 5º dessa Resolução que as posteriores justificativas para uso da 

força na Síria se fundamentaram, muito embora utilizassem argumentos adjacentes, a exemplo 

da legítima defesa. Apesar de utilizar a linguagem que na prática do Conselho591 está sempre 

relacionada a uma autorização para uso da força (“tomar todas as medidas necessárias”), 

destaca-se a ausência de expressa menção ao Capítulo VII, fator que, de igual modo, verifica-

se sempre presente quando há explícita intenção de permitir o recurso à força com base no 

artigo 42 da Carta das Nações Unidas. A simples leitura do parágrafo 5º, ademais, causa 

transtorno à primeira vista, de modo que o trecho é praticamente incompreensível sem uma 

segunda leitura, e revela o uso de termos amplos e de significado concreto incerto. É por essa 

e por outras razões que essa resolução gerou aguda controvérsia na doutrina contemporânea, 

examinadas no próximo tópico desse trabalho. 

Por fim, na interpretação das Resoluções do Conselho de Segurança, deve-se manter 

em mente o que foi registrado no parecer da Corte Internacional de Justiça na Opinião 

Consultiva Namíbia, de 1971. Na ocasião, consignou-se o seguinte: 
A linguagem de uma resolução do Conselho de Segurança deveria ser plenamente 
analisada antes que uma conclusão possa ser tomada a respeito de seu efeito 
vinculante. À vista da natureza dos poderes sob o artigo 25, a questão se de fato eles 
foram exercidos deve ser determinada em cada caso, atentando-se aos termos da 
resolução a ser interpretada, as discussões que levaram a ela, os dispositivos da 
Carta invocados e, em geral, todas as circunstâncias que poderiam auxiliar na 
determinação das consequências jurídicas da resolução do Conselho de 
Segurança.592 

                                                
590 Ibidem. “1. Unequivocally condemns in the strongest terms the horrifying terrorist attacks perpetrated by ISIL 
also known as Da’esh which took place on 26 June 2015 in Sousse, on 10 October 2015 in Ankara, on 31 
October 2015 over Sinaï, on 12 November 2015 in Beirut and on 13 November 2015 in Paris, and all other 
attacks perpetrated by ISIL also known as Da’esh, including hostage -taking and killing, and notes it has the 
capability and intention to carry out further attacks and regards all such acts of terrorism as a threat to peace and 
security; [...] 5. Calls upon Member States that have the capacity to do so to take all necessary measures, in 
compliance with international law, in particular with the United Nations Charter, as well as international human 
rights, refugee and humanitarian law, on the territory under the control of ISIL also known as Da’esh, in Syria 
and Iraq, to redouble and coordinate their efforts to prevent and suppress terrorist acts committed specifically by 
ISIL also known as Da’esh as well as ANF, and all other individuals, groups, undertakings, and entities 
associated with Al Qaeda, and other terrorist groups, as designated by the United Nations Security Council, and 
as may further be agreed by the International Syria Support Group (ISSG) and endorsed by the UN Security 
Council, pursuant to the Statement of the International Syria Support Group (ISSG) of 14 November, and to 
eradicate the safe haven they have established over significant parts of Iraq and Syria [...]”. 
591 Ver resoluções disponíveis em: https://goo.gl/jLhQyZ (link encurtado). Acesso em outubro de 2016. Ver, 
também: ALVIK, Ivar. UN Security Council Resolutions as Authorization for the Use of Force: Collective 
Security under Chapter VII of the UN Charter. Novembro de 2003. Disponível em: 
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19756/edvartsen.pdf?sequence. Acesso em outubro de 2016; 
SHAW, op. cit., 2008, pp. 1235 e ss. 
592 ICJ Reports 1971, p. 53. “The language of a resolution of the Security Council should be carefully analysed 
before a conclusion can be made as to its binding effect. In view of the nature of the powers under Article 25, the 
question whether they have been in fact exercised is to be determined in each case, having regard to the terms of 
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A célebre passagem da Corte da Haia no caso é, em suma, um chamado à 

consideração do contexto da resolução no momento em que o intérprete lhe atribui sentido. 

Uma mera análise do texto, portanto, demonstra-se limitada para a plena apreensão dos efeitos 

jurídicos da resolução. E tal abordagem se faz necessária uma vez que, como observa Michael 

C. Wood, as resoluções do Conselho de Segurança “são frequentemente não claras, simples, 

concisas ou livre de ambiguidades. Elas são em geral redigidas por não juristas, com pressa, 

sob considerável pressão política, e com o objetivo de assegurar a unanimidade no Conselho”, 

motivo pelo qual muitas vezes conduzem à “ambiguidade deliberada e à adição de material 

supérfluo”593. Segundo o autor, é possível nesse afã recorrer também, ainda que com cautela, 

aos artigos 31 a 33594 (regras gerais de interpretação) da Convenção de Viena sobre o Direito 

dos Tratados de 1969, enquanto meio auxiliar na interpretação das resoluções do Conselho. 

 

4.3. Interações do precedente sírio com o direito internacional contemporâneo 

 

4.3.1. Repercussões na doutrina jurídica mais recente (2014-2016): dissonâncias 

aprofundadas 

  

As reverberações do precedente sírio na doutrina do direito internacional foram 

praticamente imediatas, e o número de interpretações da situação varia praticamente conforme 

o número de doutrinadores consultados, tal é a complexidade e a volatilidade dos problemas 

que o caso suscita. Um breve exame de artigos a respeito do tema publicados entre 2014-2016 

mostra como a argumentação oscila de um lado a outro do espectro de posições: há um estado 

de perplexidade conceitual, no qual se aprofundam dissonâncias já existentes entre os autores. 

Mesmo que individualmente as posições possuam certa coerência, o seu conjunto é um 

mosaico de paradoxos. O quadro desenvolvido no capítulo anterior, porém, em que a doutrina 

fora dividida em uma corrente restritiva e outra extensiva, pode facilitar sobremaneira a 

compreensão das manifestações recentes. 

                                                                                                                                                   
the resolution to be interpreted, the discussions leading to it, the Charter provisions invoked and, in general, all 
circumstances that might assist in determining the legal consequences of the resolution of the Security Council”. 
593 WOOD, Michael C. The Interpretation of Security Council Resolutions. Max Planck Yearbook of United 
Nations Law, 1998. p. 82. “SCRs are frequently not clear, simple, concise or unambiguous. They are often 
drafted by non-lawyers, in haste, under considerable political pressure, and with a view to securing unanimity 
within the Council. This latter point is significant since it often leads to deliberate ambiguity and the addition of 
superfluous material (presumably thought at the time to be harmless)”. 
594 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7030.htm. Acesso em 
outubro de 2016. 


