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O problema da Palestina […] não é um

malogro do Direito Internacional, desde que

o Direito Internacional Universal nunca foi

aplicado à Palestina.

W. T. Mallison Jr.



RESUMO

Este trabalho buscou investigar a existência de responsabilidade internacional do Estado de

Israel por eventuais atos de agressão que tenham sido cometidos contra o Estado da Palestina.

Para efetuar tal análise, partiu-se, no primeiro capítulo, da apresentação de uma visão geral do

histórico do conflito desde o surgimento do sionismo, no século XIX, dando especial foco aos

eventos ocorridos a partir dos Acordos de Paz de Oslo. No segundo capítulo, apresentaram-se

as  questões  preliminares  necessárias  ao  estudo  realizado  neste  trabalho.  São  trazidas

definições sem as quais sequer seria possível passar aos temas relacionados ao uso da força,

bem como é feita uma investigação sobre a possibilidade do tema aqui pesquisado ser objeto

de  exame  pela  Corte  Internacional  de  Justiça.  No  terceiro  capítulo,  foram  trazidas  as

principais questões referentes aos limites jurídicos do uso da força e da legítima defesa, além

de um estudo sobre a relação dessas com ações militares contra grupos não-estatais e ainda

suas  repercussões  e  consequências  quando ocorrem em territórios  ocupados.  Por  fim,  no

quarto capítulo, é analisada a existência propriamente dita de atos de agressão cometidos pelo

Estado de Israel contra o Estado da Palestina, os quais são divididos em subtópicos conforme

sua forma de execução, se de duração definida ou de execução continuada.

Palavras-chave:  Uso  da  força.  Atos  de  agressão.  Israel.  Palestina.  Responsabilidade

internacional.



ABSTRACT

This paper sought to investigate the existence of international responsibility of the State of

Israel  for  possible  acts  of  aggression that  may have been committed  against  the State  of

Palestine. To carry out such analysis, the starting point was, in the first chapter, to present an

overall view about the history of the conflict since the emergence of the Zionism ideology, in

the 19th century, with special focus on the events that took place after the Oslo Peace Accords.

In the second chapter, the preliminary issues done in this research were presented. There are

settings brought without which it would not even be possible to move to the topics related to

the use of force, as well as an investigation undergone to find out if the inquiry explored in

this paper may be examined by the International Court of Justice. In the third chapter, the

main issues regarding the legal limits of the use of force and self defense were brought up,

besides a study on their relationship with military action against non-state actors and still their

repercussions and consequences when they happen in occupied territories. To conclude, in the

fourth chapter, the commitment itself of acts of aggression by the State of Israel against the

State of Palestine is analyzed, acts which are divided in subtopics according to their way of

enforcement, if in a defined duration or in a continued pursuance.

Keywords: Use of force. Acts of aggression. Israel. Palestine. State responsibility.
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INTRODUÇÃO

Em matéria de uso da força, os conceitos podem não ser muito claros e, ao mesmo

tempo, externalizarem abrangências variadas. Nem todo conflito armado é uma guerra. Nem

todo uso da força configura um ataque armado. Nem todo uso da força é ilícito. Além disso,

como destaca Yoram Dinstein (2011, p. 3), temos de conviver com o uso de algumas dessas

expressões empregadas como figura de linguagem, sendo exemplos as expressões “guerra às

drogas”, “guerra fiscal” ou mesmo a “guerra ao terror” proclamada por George W. Bush após

os ataques de 11 de setembro de 2001. Todavia, tendo convivido com conflitos desde o início

da civilização, foram diversas as iniciativas para de desenvolver o  jus ad bellum e o  jus in

bello ao longo dos séculos. Afinal, como atesta José Cretella Neto, “[m]uitos imaginam que a

guerra é algo extraordinário, fora do comum, mas, na realidade, rara é a paz” (2014, p. 357).

Neste sentido, é cediço – e mesmo senso comum – afirmar que o Oriente Médio

possui um vasto histórico de conflitos. Já desde o início da história conhecida da região, esta

viu uma rotina de guerras. No entanto, se há um conflito cuja solução ainda foi alcançada é o

israelo-palestino.  Após  sete  décadas,  ao  povo  palestino  ainda  não  foi  permitida  a  plena

efetivação  de  seus  direitos  nacionais.  O ano  de  2017  representa  o  aniversário  de  alguns

acontecimentos centrais ao impedimento da independência política deste povo. São 100 anos

da Declaração de Balfour, o primeiro documento a constituir alguma forma de direito aos

judeus do mundo imigrarem para a Palestina. São 50 anos da vitória israelense na Guerra dos

Seis Dias,  permanecendo a ocupação desse país  sobre toda a Palestina desde então.  São,

ainda, 10 anos desde a tomada da Faixa de Gaza pelo Hamas, o que representou a divisão

material do país em duas unidades políticas distintas.

Ao  mesmo  tempo,  recentes  vitórias  nos  campos  diplomático  e  jurídico  foram

alcançadas. O país viu sua qualificação perante as Nações Unidas ser atualizada para “estado

observador não-membro”, seguindo o reconhecimento maciço pela sociedade internacional de

sua legitimidade enquanto estado. Ao mesmo tempo, o uso da força no direito internacional

parece adentrar em uma nova era. Diante da iminência do início da jurisdição, pelo Tribunal

Penal  Internacional,  para  o  crime  de  agressão,  o  estudo  sobre  a  matéria  ganha  especial

destaque.

Neste contexto, é se buscará averiguar a existência de responsabilidade internacional

por atos de agressão cometidos por Israel. Se Edward Said afirmou ser a Palestina “a última

grande causa do século XX” (2012, p. 278), no limiar da terceira década do século XXI,

parece claro que a questão também é uma das maiores causas deste século.
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1. HISTÓRICO DO CONFLITO

1.1. O nascimento dos estados de Israel e Palestina

No último quartel do século XIX, em um contexto de escalada do antissemitismo na

Europa – como demonstram o Caso Dreyfus na França (KIMMERLING, 2001, p. 23) e a

onda de pogroms ocorrida na Rússia imperial (MORRIS, 2014, p. 55-56) – nasceu o sionismo

político, ou seja, a ideia de que os judeus deveriam constituir uma unidade política soberana

na Palestina, ou como passaram a chamá-la, Terra de Israel. O mais notório defensor inicial da

ideia foi o vienense Theodor Herzl, que a defendeu em sua obra Der Judenstaat, ou o “estado

dos judeus”. No decorrer da Primeira Guerra Mundial, Arthur Balfour, ex-primeiro-ministro e

então secretário para assuntos estrangeiros do Reino Unido, entregou, em 2 de novembro de

1917, a Lorde Rothschild uma carta com uma resposta do governo britânico às aspirações

sionistas. O texto, que ficou conhecido como Declaração de Balfour, trazia o seguinte: 

O Governo de Sua Majestade encara com favor o estabelecimento, na Palestina, de
um Lar Nacional para o povo judeu, e empregará seus maiores esforços para facilitar
a consecução desse objetivo, ficando claramente entendido que nada será feito que
prejudique os direitos religiosos e civis das comunidades não-judaicas existentes na
Palestina,  ou os direitos e estatuto político de que gozam os judeus em qualquer
outro país1. 

A Declaração  de  Balfour  foi  incorporada  ao  texto  do  Mandato  Britânico  para  a

Palestina, aprovado em 1922, cujo conteúdo determinava que o mandatário deveria facilitar a

imigração judaica para a região2.  A Transjordânia – atual Jordânia – estava sob o mesmo

mandato britânico, mas o então secretário colonial Winston Churchill definiu que esta região

não estaria aberta a imigração judaica, sendo separada do resto da Palestina e transformada

em  um  Emirado  a  ser  governado  pelo  príncipe  hachemita  Abdullah,  sob  os  auspícios

britânicos (MORRIS, op. cit., p. 69-70).

A Declaração de Balfour não havia prometido um “estado judeu”, mas sim um “Lar

Nacional”,  e  por  muito  tempo  foi  com  essa  perspectiva  que  trabalharam as  autoridades

mandatárias britânicas e, publicamente, a liderança sionista. Apesar da campanha desta em

prol  da  aliyah3,  a  intensificação  da  imigração  judaica  ocorreu  principalmente  após  a

promulgação da Lei Johnson-Reed nos Estados Unidos em 1924, a qual tornou muito mais

1 Tradução extraída do livro de CATTAN, 1973, p. 11.
2 Este papel  era expressamente  previsto no artigo 6 do Mandato,  cujo texto integral  está  disponível  em:

<https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/2FCA2C68106F11AB05256BCF007BF3CB>. 
3 Expressão hebraica que designa o retorno dos judeus à Terra de Israel com o objetivo de lá se estabelecerem.

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/2FCA2C68106F11AB05256BCF007BF3CB
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difícil a entrada de estrangeiros no país (SAND, 2011, p. 208). Posteriormente, no decorrer da

década de 30, o assumido antissemitismo da Alemanha Nazista também aumentou o fluxo

migratório (MORRIS, op. cit., p. 90). Essa comunidade de judeus imigrantes – que começou a

aumentar a partir dos anos seguintes ao fim da Primeira Guerra – era chamada de Yishuv.

Apesar da presença de uma população majoritariamente árabe e islâmica na Palestina

desde meados do século VIII até o fim dos anos 1940 (HOURANI, 2006, p. 69), a consciência

nacional  palestina  surgiu  em  tempos  mais  recentes.  Sua  organização  política  na  região,

entretanto, foi muito precária. Em razão da ausência material de um poder político nas mãos

dos  palestinos,  o  primeiro  líder  que  foi  capaz  de  vocalizar  as  demandas  nacionais  da

população nativa ocupava um cargo religioso:  o Grão  Mufti de Jerusalém4 Hajj  Amin al-

Husseini.  O  Mufti adotou  abertamente  uma  postura  em  defesa  dos  direitos  nacionais

palestinos quando do ápice do descontentamento da população com o controle mandatário

britânico e a imigração judaica: a Revolta Árabe de 1936 (KHALIDI, 2007, p. 22-23). Neste

contexto, sob sua liderança, foi criado o Alto Comitê Árabe. A organização foi marcada por

uma profunda desunião, com cada membro buscando assegurar seu controle. Diante disto, o

Império Britânico não encontrou dificuldade em declarar sua ilegalidade e exilar alguns de

seus  membros,  dentre  os  quais  o  próprio  Mufti.  Após  o  fim  da  Revolta  de  1936  e  o

desmantelamento da liderança árabe, a população nativa não deteve mais capital político para

contrapor as demandas sionistas (Ibid., p. 26-27).

Visando solucionar  o conflito em definitivo,  os britânicos nomearam  a Comissão

Peel para propor soluções que trouxessem fim à violência. Em 1937, a Comissão publicou seu

relatório com a conclusão que a única solução possível era a partilha da Palestina em um

estado judeu e outro estado árabe palestino (SAND, 2014, p. 271). Na recomendação, a área

alocada ao  Yishuv era muito menor do que o aprovado pelas Nações Unidas uma década

depois. Tal Estado incluiria o litoral central e norte além da Galileia, cobrindo cerca de 20%

do território total. A região de Jerusalém e Belém, somada a uma faixa de terra até Tel Aviv,

permaneceria sob controle permanente do Mandato Britânico e todo o território restante seria

passado  aos  árabes  palestinos,  o  qual  eventualmente  seria  unido  à  Transjordânia  sob  o

príncipe hachemita Abdullah (MORRIS, op. cit., p. 92). Para garantir maioria judaica em seu

Estado, o relatório previa ainda a transferência forçada de mais de 225 mil palestinos (SAND,

op.  cit.,  p.  271).  Houve  muita  insatisfação  por  parte  da  liderança  sionista,  que  já  havia

“cedido” a Transjordânia e viu o restante ser ainda mais fragmentado. Ben-Gurion e Chaim

4 Cargo criado pelos britânicos ao início de seu Mandato sobre a região após a Primeira Guerra Mundial. O
considerável poder do cargo sobre a vida islâmica da Palestina foi determinante para o fortalecimento de al-
Husseini. Cf. KHALIDI, 2007, p. 21-23. 
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Weizmann foram capazes de convencer seus pares de que era melhor garantir um Estado,

mesmo que diminuto, do que arriscar o que já havia sido obtido. Por sua vez, não houve

aceitação por parte do Alto Comitê Árabe que, como visto anteriormente, não aceitaria um

Estado judeu na Palestina.  Ao fim, o próprio governo britânico não chancelou a proposta

(MORRIS, op. cit., p. 93).

Após  a  Segunda  Guerra,  a  questão  foi  uma das  primeiras  a  serem tratadas  pela

recém-criada Organização das Nações Unidas, quando o Reino Unido desistiu de encontrar

uma solução. Foi criado o Comitê das Nações Unidas para a Palestina (UNSCOP pela sigla

em inglês), o qual apresentou proposta que previa a entrega de 56% da Palestina ao Estado

judeu e 44% aos árabes,  com Jerusalém e seus  arredores  sob administração internacional

como um  corpus separatum. Foi essa a proposta constante da aprovada Resolução 181 da

Assembleia Geral das Nações Unidas.

No decorrer da aprovação do plano de partilha pela Assembleia Geral das Nações

Unidas  teve  início  uma guerra  civil  pela  região.  O  Yishuv organizou suas  próprias  forças

paramilitares,  sendo  a  principal  a  Haganah,  que  eventualmente  se  tornaria  as  Forças  de

Defesa de Israel (SHLAIM, 2007, p. 81). Do outro lado, a mesma desunião da liderança árabe

do período entreguerras pôde ser vista neste conflito. O exército de irregulares palestinos foi

abandonado à sua própria sorte, e seu líder 'Abd al-Qadir al-Husseini – primo do Mufti – foi

morto5. No dia 15 de maio de 1948 – um dia após o fim do Mandato Britânico para a Palestina

– o  Yishuv proclamou a independência do Estado de Israel.  Como forma de legitimidade

histórica, o sionismo buscou assentar sua descendência contínua dos povos como forma de

justificar seus “direitos históricos” à região. A Declaração de Independência de Israel traz o

seguinte trecho:

A Terra de Israel  foi  o local  de nascimento do povo judeu.  Aqui sua identidade
espiritual, religiosa e política foi moldada. Aqui ele primeiro alcançou a formação de
um Estado, criou valores culturais de significância nacional e universal e deu ao
mundo o eterno Livro dos Livros6.

O estado primitivo mencionado no texto faz referência aos reinos bíblicos do tempo

de Davi e Salomão. No mesmo dia da proclamação de independência, teve início a invasão da

Palestina por países árabes. (KHALIDI,  op. cit., p. 12-14). Em vez de uma guerra na qual

5 A força  de voluntários  organizada  pela  recém-criada  Liga  dos Estados  Árabes era  a  mais  disponível  à
ocasião que poderia socorrer os irregulares palestinos. Entretanto, após o contato da liderança sionista com
seu líder, o sírio Fawzi al-Qawuiqji, e a revelação da participação do Mufti em sua prisão por autoridades
nazistas durante a Segunda Guerra,  o comandante se comprometeu a não prestar auxílio aos irregulares
palestinos. Cf. SHLAIM, 2007, p. 85. 

6 Tradução feita a partir do texto em inglês da Declaração constante do site oficial do Knesset, o parlamento
israelense, e disponível em: <https://knesset.gov.il/docs/eng/megilat_eng.htm>.

https://knesset.gov.il/docs/eng/megilat_eng.htm
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Israel  teve  de  enfrentar  uma  coletânea  de  países  árabes  unidos  por  um  sentimento  de

solidariedade árabe, cada país se envolveu exclusivamente por interesses nacionais. O país

árabe com exército mais organizado, posicionado e bem equipado à época, a Transjordânia,

entrou na guerra para implementar o sonho do hachemita Abdullah de criar uma “Grande

Síria”, ao ponto de entrar em acordo com a liderança sionista de não incomodar o Estado

judeu.  Após  ocupar  o  que  posteriormente  ficou  conhecido  como  Cisjordânia,  o  país  se

manteve  majoritariamente  inerte.  Diante  da  ameaça  representada  por  Abdullah  aos  seus

próprios  países,  Síria,  Líbano e Egito  declararam guerra  ao  recém-proclamado Estado de

Israel para contrabalancear os interesses transjordanos. País também governado pela dinastia

hachemita,  o  Iraque  também  declarou  guerra  ao  estado  judeu.  Os  países  se  limitaram,

contudo, a enviar meras forças expedicionárias, sem qualquer coordenação entre si e limitados

a posturas defensivas. Para confirmar a superioridade israelense, após um cessar-fogo inicial

entre junho e julho de 1948, o país foi capaz de garantir  – em contravenção ao embargo

declarado  pelas  Nações  Unidas  –  a  importação  de  grande  quantidades  de  armamentos,

tanques, artilharia e aviões oriundos da Tchecoslováquia (SHLAIM, op. cit., p. 79-103).

Após a guerra, a Palestina foi dividida em três. A Faixa de Gaza passou ao controle

do Egito e a Cisjordânia foi anexada pela Jordânia. O resto – 78% do território do Mandato –

tornou-se o Estado de Israel. A linha divisória entre estes territórios passou a ser conhecida

como  Linha  Verde.  O  país  deu  início  a  um processo  de  “judaização”  de  seu  território,

principalmente por meio do Fundo Nacional Judeu e da Lei de Retorno de 1950, povoando as

terras “abandonadas” com dezenas de milhares de imigrantes judeus recém-chegados (SAND,

op. cit., p. 287-288). Os 140 mil árabes palestinos que permaneceram tornaram-se cidadãos

israelenses. Para os palestinos, a Guerra de 1948 foi sua catástrofe, ou em árabe,  al-Nakba.

Cerca de 700 mil palestinos foram expulsos e mais de 400 aldeias foram destruídas (SAND,

op. cit., p. 285-286). Além disso, grande parte da propriedade palestina foi expropriada, sem

indenizações,  em  um  processo  que  Henry  Cattan  chamou  de  “pilhagem”  e  “confisco

simulado” (1973, p. 114-122).

Neste contexto trágico, na parte final da guerra, sob liderança egípcia e com aval da

Liga  dos  Estados  Árabes,  foi  criada  em Gaza  a  primeira  administração  palestina  com a

pretensão  de  governar,  eventualmente,  toda  a  região.  O  governo  de  ‘Umūm  Filasṭīn  –

“Palestina  Inteira”  em árabe  –  teve  como primeiro  presidente  o  ex-Mufti Hajj  Amin  Al-

Husseini. Porém, desde o início, o governo constituído não deteve controle real, tendo servido

mais como um fantoche egípcio (SHLAIM,  op. cit.,  loc. cit.). Em razão disso, ao longo do

tempo a ‘Umūm Filasṭīn foi perdendo sua – já diminuta – legitimidade, culminando com sua
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dissolução em 1952, quando a representação da causa palestina foi “terceirizada” aos demais

Estados árabes (KIMMERLING & MIGDAL, 2001, p. 228-229).

Um estado nacional judeu havia nascido então. Todavia, a Terra de Israel era vista

como incompleta. Locais importantes como a Cidade Velha de Jerusalém e Hebron estavam

fora do controle israelense, e o sonho de uni-las permaneceu. Não por acaso, a Declaração de

Independência em 1948 não menciona as fronteiras do novo Estado. Para muitos israelenses,

as linhas divisórias acertadas pelos Armistícios de 1949 de seu país constituíam, em realidade,

“zonas limítrofes flexíveis” (SAND,  op. cit., p. 290-291). Este pressuposto esteve marcado

nas ações militares israelenses durante as décadas seguintes.  Unidades militares do estado

judeu cruzavam as fronteiras para atacar aldeias e acampamentos “suspeitos de servir de bases

palestinas” (Ibid., loc. cit.). Nas conversas preliminares à Guerra de 1956, David Ben-Gurion,

então primeiro-ministro israelense, propôs que como resultado de sua participação no conflito

lhe fosse permitido anexar o sul do Líbano, a Cisjordânia e partes da Península do Sinai

(Ibid., p. 292). Este irredentismo alcançou seu ápice após a conclusão da Guerra dos Seis Dias

em 1967. Desde então, Israel ocupa a Cisjordânia, e as Colinas de Golã e Jerusalém Oriental

foram anexadas, esta última inclusive tem seu status “unificado” garantido internamente por

força de Lei Básica7.

Uma nova geração de palestinos,  formados em universidades dos países árabes e

empenhados em buscar a autodeterminação de seu povo, começou a surgir nos anos seguintes

à Guerra de 1948, criando várias organizações a partir do fim da década de 50 do século

passado (KIMMERLING & MIGDAL, op. cit., p. 238-239), a principal das quais foi o Fatah8.

Fundado em 1959 por Yasser Arafat (Ibid., p. 245), o movimento – e posteriormente partido

político – deu início a uma campanha de incursões paramilitares em Israel a partir de 1965

(SAID, op. cit., p. 180). Um ano antes, sob coordenação do presidente egípcio Gamal Nasser,

foi fundada no Caio a Organização para a Libertação da Palestina (doravante, OLP). A ideia

de Nasser era recriar uma instituição de representação palestina – inexistente desde o fim do

governo de ‘Umūm Filasṭīn sacramentado pelo próprio governo egípcio – como forma de

conter os inúmeros grupos que estavam surgindo e impedir que obtivessem muita autonomia

(KIMMERLING & MIGDAL, op. cit., p. 248).

A Guerra dos Seis Dias, contudo, marcou o fim da pretensão majoritária dos demais

países árabes em tentar representar a causa palestina, passando esta então definitivamente para

7 No mesmo ano da guerra, membros do movimento operário israelense, bem como integrantes da direita no
espectro político do país, publicaram o Manifesto pela Terra de Israel Completa, demandando que era um
dever do estado nunca abrir mão de qualquer parte dela. Cf. SAND, 2014, p. 297.

8 Acrônimo reverso para  Harakat  al-Tahrir al-Watani  al-Filastini,  significando,  em árabe,  Movimento de
Liberação Nacional Palestino. Fatah também significa “conquista” em árabe. 
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o controle de grupos palestinos (SAID, op. cit., p. 151). Com a ocupação da Faixa de Gaza e

da Cisjordânia por Israel – além do êxodo de mais 250 mil palestinos (KIMMERLING &

MIGDAL, op. cit., p. 241) – o Fatah atravessou o Rio Jordão e passou a operar da Jordânia.

Em  1968,  forças  israelenses  promoveram  uma  incursão  em  território  jordaniano  para

desmantelar  a  concentração  palestina.  A  Batalha  de  Karameh,  como  ficou  conhecida,

terminou  com surpreendentes  baixas  impostas  pelo  Fatah  às  forças  israelenses,  as  quais

tiveram de recuar de volta para seu país. O embate alavancou a influência da organização,

tornando-se o grupo dominante da OLP a partir do ano seguinte (Ibid., p. 254-255).

A partir daí, a OLP passou a coordenar, nas palavras de Edward Said, “um estado não

oficial para palestinos dentro de um estado árabe anfitrião” (op. cit., p. 181). Esta estrutura,

particularmente a partir da obtenção de grande quantidade de armas e do controle paralelo ao

estatal, gerou um convívio conturbado com os Estados anfitriões (Ibid.,  loc. cit.). Apesar de

um convívio inicialmente de cortesia, os constantes desafios à soberania jordaniana levaram a

um conflito armado entre o país e a OLP em 1970, o qual ficou conhecido como Setembro

Negro, vencido pela Jordânia. A OLP foi expulsa do país e todas as suas instituições fechadas

(KIMMERLING & MIGDAL, op. cit., p. 261-263). Após a expulsão da Jordânia, a OLP foi

capaz de criar outro Estado paralelo no Líbano, e Yasser Arafat estabeleceu, em 1971, sua

sede  em  Beirute  (Ibid.,  p.  264-264).  Ao  mesmo  tempo,  por  parte  da  liderança  política

israelense, o que se viu – destacadamente após 1967 – foi uma tentativa de negar a natureza

de  grupo  étnico  nacional  do  povo  palestino.  Golda  Meir  disse  que  os  palestinos  “não

existiam”, Yitzhak Rabin se referia a eles como “os chamados palestinos” e Menachem Begin,

por sua vez, os chamou de “árabes da Terra de Israel” (SAID, op. cit., p. 159). Todos foram

primeiros-ministros.

Apesar  de  tais  dificuldades,  em  seguida  teve  início  o  fortalecimento  da  OLP,

permitindo que a organização finalmente adentrasse na esfera diplomática internacional. Em

1974, na Conferência de Rabat, no Marrocos, a Liga dos Estados Árabes definiu a OLP como

“único  representante  legítimo  do povo  palestino”  (Ibid.,  p.  192).  No  mesmo ano,  Yasser

Arafat foi à Assembleia Geral das Nações Unidas e proferiu seu famoso discurso do ramo de

oliveira e do fuzil, passando uma mensagem de busca da paz9. Pouco depois, foram aprovadas

as Resoluções 3236 – reconhecendo os direitos inalienáveis do povo palestino, dentre os quais

a independência nacional e política e o direito de retorno – e 3237, pela qual a OLP obteve o

status de entidade observadora na Assembleia Geral das Nações Unidas. O fortalecimento

9 No aludido – e mais famoso – trecho de seu discurso, Arafat afirmou: “Vim aqui hoje portando um ramo de
oliveira e um fuzil de combate. Não deixem o ramo de oliveira cair da minha mão.” 
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diplomático levou a OLP a afastar-se cada vez mais de sua proposta original de “libertar” toda

a Palestina, dando sinais cada vez mais claros de que, em havendo interesse em diálogos, a

organização faria concessões10.

Apesar  das  vitórias  palestinas  no campo diplomático,  Israel  não poupou esforços

para  sufocar  a  OLP na  seara  militar.  A presença  de  um estado  paralelo  em um país  já

dominado por conflitos sectários foi um dos fatores que levou à Guerra Civil Libanesa. Com o

apoio de milícias maronitas, Israel comandou duas invasões ao Líbano para expulsar a OLP,

em 1978 e em 1982, esta última resultando nos massacres dos campos de refugiados de Sabra

e Shatila, nos quais entre 400 e 3.000 palestinos foram mortos. Durante a guerra civil, ainda

teve de enfrentar o exército sírio e facções palestinas rivais, ambos os quais condenavam a

política de “apaziguamento” coordenada pela OLP sob Yasser Arafat. Atacada por todos os

lados, a liderança da OLP se retirou do Líbano se restabeleceu, na década de 1980, na Tunísia

e no Iraque (KIMMERLING & MIGDAL, op. cit., p. 268-270).

Em  um  quadro  de  desemprego  galopante  e  expansão  dos  assentamentos  nos

territórios palestinos ocupados, a insatisfação era generalizada entre a população palestina dos

territórios  ocupados.  O ataque israelense,  em dezembro de 1987,  a  duas  vans  carregando

trabalhadores de Gaza serviu de estopim à insurreição popular que ficou conhecida como

Primeira Intifada (Ibid.,  p.  286-297).  Apesar da desesperança com o restante  da liderança

árabe,  a  OLP permaneceu popular  entre  a  população da Cisjordânia e  da Faixa de Gaza,

quadro o qual Yasser Arafat aproveitou para se associar ao movimento e coordenar novas

vitórias estratégicas para a OLP. Em julho de 1988, o Rei Hussein da Jordânia renunciou a

todas as reivindicações sobre a Cisjordânia, como um prenúncio do marco que viria a seguir

(Ibid., p. 305).

No dia 15 de novembro de 1988, em Algiers na Argélia,  a OLP proclamou, “em

nome  de  Deus”,  o  Estado  da  Palestina.  Relembrando  o  passado  histórico  da  região  e  o

processo pelo qual resultou o fracasso da efetivação da autodeterminação palestina – além de

mencionar as bases legais para sua independência, como o Pacto da Liga das Nações e o

Tratado  de  Lausanne11 –  a  Declaração  ainda  expressamente  renunciou  à  “violência  ou

terrorismo”. Um dos parágrafos do texto traz o seguinte:

10 Em 1977, por exemplo, a OLP informou aos Estados Unidos que aceitaria a Resolução 242 do Conselho de
Segurança  –  com  a  reserva  de  que  não  houvesse  qualquer  prejuízo  aos  direitos  inalienáveis  do  povo
palestino – em troca do reconhecimento americano da organização. As conversas, no entanto, não foram
adiante. Cf. SAID, 2012, p. 258. 

11 A relevância jurídica destes documentos será explicada no tópico 2.1, quando se determinará se a Palestina
pode ser considerada, à luz do direito internacional, um estado.
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A ocupação  da  terra  palestina  e  de  território  árabe  pelas  forças  israelenses,  e  o
desarraigamento e a expulsão da maioria dos palestinos de suas casas por meio de
terrorismo organizado, e a sujeição dos palestinos que permaneceram à ocupação,
perseguição  e  destruição  de  toda  aparência  de  vida  nacional,  constituem  uma
flagrante  violação  de  todos os  princípios  legais,  da  Carta  das  Nações  Unidas,  e
daquelas resoluções das Nações Unidas que reconhecem os direitos nacionais do
povo  palestino,  incluindo  seus  direitos  à  repatriação,  autodeterminação,  e
independência e soberania em seu solo nacional12.

A Palestina havia, oficialmente, reconhecido o direito de Israel “de existir” e, apesar

de  não  mencionar  no  texto  da  Declaração  de  Independência,  passou  a  reivindicar  o

estabelecimento do estado palestino,  somente,  na Faixa de Gaza e Cisjordânia.  Após este

“passo gigantesco rumo à reconciliação e à paz” nas palavras de Edward Said (op. cit., p.

279), foi aprovada pela Assembleia Geral a Resolução 43/177, a qual afirma a “necessidade

de permitir que o povo palestino exerça sua soberania sobre o território ocupado desde 1967”

e determinou que a designação oficial da Organização de Libertação da Palestina nas Nações

Unidas passaria a ser “Palestina13”.

O  Estado  de  Israel,  então  governado  pelo  ex-líder  do  grupo  paramilitar  Lehi14,

Yitzhak Shamir, não demonstrou muito interesse, inicialmente, em entrar em negociações com

os palestinos. No entanto, no contexto do fim da Guerra Fria e do surgimento de uma nova

ordem mundial marcada pela ausência de antagonismo aos Estados Unidos, o primeiro passo

rumo a  uma  tentativa  de  reconciliação  foi  dado  em 1991,  em na  Conferência  de  Madri

(KIMMERLING & MIGDAL,  op.  cit.,  p.  329-330).  Contudo,  destaque-se,  uma  série  de

exigências israelenses foram acatadas somente para que pudessem participar, dentre as quais a

ausência  de  uma  delegação  palestina  autônoma15 ou  mesmo  quaisquer  discussões  sobre

questões de “status final” (SAID, op. cit., p. 274). Também para realização da conferência, foi

aprovada a revogação da Resolução 3379 da Assembleia Geral (Ibid., p. 278), que declarava

que “sionismo é uma forma de racismo”. Concretamente, a Conferência de Madri não trouxe

medida alguma, mas serviu de ponto de partida para um acordo mais impactante que ocorreria

dali a dois anos.

No próximo subtópico, será perpassado todo o desenvolvimento jurídico resultante

das negociações diretas entre palestinos e israelenses,  algo inédito até então,  ocorridas ao

longo dos  anos 1990.  Posteriormente – de importância  destacada em um trabalho que se

12 Texto  traduzido  da  declaração  em  inglês,  a  qual  está  disponível,  no  anexo  III,  em:
<https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/6EB54A389E2DA6C6852560DE0070E392>.

13 Resolução disponível em: <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/43/177>.
14 Grupo ativo durante a década de 1940 e responsável pelo assassinato do mediador das Nações Unidas para o

conflito israelo-palestino Folke Bernadotte.
15 Os palestinos teriam de integrar a delegação jordaniana. Cf. SAID, op. cit., p. 274.

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/43/177
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/6EB54A389E2DA6C6852560DE0070E392
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empenha em averiguar a existência de responsabilidade internacional por parte de Israel –

serão narrados os conflitos armados recentes ocorridos entre forças israelenses e palestinas.

1.2. Desenvolvimento jurídico e militar desde os Acordos de Oslo

Em 1992, com a vitória dos trabalhistas e a assunção de Yitzhak Rabin ao poder,

havia uma liderança israelense mais disposta ao diálogo. E este, secretamente em Oslo na

Noruega,  teve início,  dando seu primeiro resultado pouco depois.  Em 13 de setembro de

199316 foi assinada, em uma cerimônia pública em Washington contando com as presenças do

anfitrião Bill Clinton, de Rabin e de Yasser Arafat, a Declaração de Princípios sobre Arranjos

de Autogoverno Interino, ou, como ficou mais conhecido, o Primeiro Acordo de Paz de Oslo.

A notícia foi recebida com muito otimismo por todas as partes (KIMMERLING & MIGDAL,

op. cit., p. 330). Este é tradicionalmente considerado o fim da Primeira Intifada (SAID, 1996,

p. 9)

Mas o que exatamente dispunha o documento17? Antonio Cassese afirmou se tratar

do início de um processo pacífico (1993, p. 564), enquanto Eyal Benvenitsi o definiu como “o

começo de um longo e difícil caminho de reconciliação”, cujo texto é “tanto ambíguo como

vago”  (1993,  p.  544).  Cassese  afirma  se  tratar  a  Declaração,  substancialmente,  de  um

“acordo-quadro”,  mas  que  pode-se  enxergar  diferentes  níveis  de  obrigação  jurídica  no

documento. O autor italiano divide tais obrigações em três categorias: aquelas que se tornam

operativas  de  pleno  efeito  com  a  assinatura  da  Declaração  –  destacando-se  a  de  forças

israelenses se retirar das áreas povoadas na Cisjordânia e na Faixa de Gaza bem como de

transferir “poderes e responsabilidades” para os palestinos autorizados –, as obrigações de

concluir acordos – dentre as quais de se retirar da Faixa de Gaza e da região da cidade de

Jericó – e, por fim, a de negociar futuros acordos, como o “status permanente” dos territórios

até 13 de abril de 1999. Cassese afirma ainda que, pelos termos da Declaração, se as partes se

recusassem a cumprir com estas obrigações ou procrastinassem suas conclusões, estariam em

contravenção ao direito internacional (op. cit., p. 565-566).

No entanto, o acordo não foi unânime e apresentou seus problemas. Edward Said,

por exemplo, disse que se tratou de um “instrumento de rendição palestina” e um verdadeiro

16 Nos dias que antecederam a assinatura, também foram assinadas as Cartas de Mútuo Reconhecimento, pelas
quais a Palestina reconheceu o Estado de Israel e este, por sua vez, reconheceu a OLP como “representante
do  povo palestino”.  O  texto  das  cartas  está  disponível  em:  <https://www.jewishvirtuallibrary.org/israel-
palestinian-letters-of-mutual-recognition-september-1993>.

17 Seu texto, na íntegra e em inglês, está disponível em: <https://www.jewishvirtuallibrary.org/declaration-of-
principles>.

https://www.jewishvirtuallibrary.org/declaration-of-principles
https://www.jewishvirtuallibrary.org/declaration-of-principles
https://www.jewishvirtuallibrary.org/israel-palestinian-letters-of-mutual-recognition-september-1993
https://www.jewishvirtuallibrary.org/israel-palestinian-letters-of-mutual-recognition-september-1993
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“Versalhes palestino” (op. cit.,  p.  7).  Como destacou o autor,  o único “ganho” real  foi  o

reconhecimento, por parte de Israel, da legitimidade da OLP, sob o preço de reconhecer a

legitimidade da reivindicação israelense sobre territórios palestinos ou mesmo da ocupação

como um todo (Ibid., p. 10-11). A própria obrigação das forças israelenses se retirarem da área

de Jericó e da Faixa de Gaza ressalvava os assentamentos judaicos e os cidadãos israelenses,

os quais permaneceriam sob responsabilidade do governo de Tel Aviv. Como ainda destaca

Cassese (op. cit., p. 569), o documento não menciona, sequer, se os palestinos obteriam ao fim

do processo  um estado soberano,  apesar  de  o  autor  entender  que,  sob  uma interpretação

sistêmica e teleológica, isto pode ser depreendido.

No entanto,  o  ímpeto inicial  das  partes  parecia  permanecer,  e  no ano seguinte  a

obrigação de concluir o acordo – apesar de um atraso de quatro meses18 – sobre a retirada das

forças israelenses da Faixa de Gaza e da região da cidade Jericó foi cumprida. Assinado em

maio de 1994, o Acordo de Cairo19, como ficou conhecido, destaca-se por ter estabelecido a

criação da Autoridade Nacional Palestina, a entidade responsável pela administração civil e

manutenção da segurança dos territórios dos quais as forças israelenses se retirariam. Sendo

excluídas as áreas ocupadas por assentamento, os palestinos passaram a controlar cerca de

65% da Faixa de Gaza e pouco mais de 1% de toda a Cisjordânia (SAID, 2005, p. 14). Havia

ainda a obrigação de garantir a livre passagem de palestinos entre a Faixa de Gaza e Jericó, o

direito de palestinos pescarem a uma distância de até 20 milhas náuticas da Faixa de Gaza e,

sobre  as  respectivas  áreas  citadas,  a  manutenção  de  uma  “presença  internacional

temporária20”.  Esta  última,  bem  como  a  previsão  sobre  livre  passagem,  jamais  foram

cumpridas.

Em setembro de  1995,  outro importante  acordo foi  aprovado:  o  Acordo Interino

sobre a Cisjordânia e a Faixa de Gaza21, também conhecido como Segundo Acordo de Oslo ou

Acordo de Taba, cidade egípcia onde foi assinado. Além de confirmar os acordos anteriores, a

grande inovação foi a divisão da Cisjordânia em três áreas: A, onde os palestinos exerceriam

controle civil  e a manutenção da segurança,  B, onde o controle civil  seria exercido pelos

palestinos  mas a segurança por israelenses,  e  C, com todo o controle  sendo exercido por

18 O Primeiro Acordo de Oslo previa que tal acordo deveria acontecer até janeiro de 1994, mas este ocorreu
somente em maio.

19 O acordo,  cujo nome oficial  é  Acordo sobre a  Faixa  de Gaza  e a  Área  de Jericó,  está  disponível  em:
<https://www.jewishvirtuallibrary.org/agreement-on-the-gaza-strip-and-the-jericho-area>.

20 Tais previsões contam, respectivamente, dos artigos XI, 11 (a) (2) do Anexo I,  e XXI. Houve ainda, no
Anexo IV, a incorporação do chamado Protocolo de Paris, através do qual a economia palestina foi integrada
à israelense.

21 Disponível  em:  <https://www.jewishvirtuallibrary.org/interim-agreement-on-the-west-bank-and-the-gaza-
strip-oslo-ii>.

https://www.jewishvirtuallibrary.org/interim-agreement-on-the-west-bank-and-the-gaza-strip-oslo-ii
https://www.jewishvirtuallibrary.org/interim-agreement-on-the-west-bank-and-the-gaza-strip-oslo-ii
https://www.jewishvirtuallibrary.org/agreement-on-the-gaza-strip-and-the-jericho-area
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israelenses. O Segundo Acordo de Oslo previa ainda, em seu artigo XI (1) que a Faixa de

Gaza e a Cisjordânia compunham uma única unidade territorial e cuja integridade deveria ser

preservada. Foi passado controle civil para a Autoridade Nacional Palestina das áreas com

maior  concentração  populacional,  como  Ramallah,  Belém  e  Nablus,  com  a  previsão  de

retirada gradual das forças israelenses destas regiões. A cidade de Hebron foi tratada em um

protocolo específico, assinado em janeiro de 199722, pelo qual cerca de 80% da cidade era

passada ao pleno controle palestino e o restante permanecia sob direção israelense. Após estes

últimos acordos, a Autoridade Nacional Palestina passou a exercer controle pleno sobre 2% e

controle  civil  sobre  26%  da  Cisjordânia,  permanecendo  os  72%  restantes  sob  controle

israelense (Ibid., p. 13-15).

O próximo acordo foi  assinado em outubro de 1998.  Foi  o  Memorando de Wye

River23.  Um ano depois,  em setembro de 1999,  foi  assinado o  Memorando de  Sharm El

Sheikh24. Esta foi a última vez que israelenses e palestinos acertaram um acordo formal. Os

palestinos agora administravam 41% da Cisjordânia – dos quais 23,8% sob a presença de

forças israelenses – e os 59% restantes sob pleno controle israelense (Ibid., p. 17). Segundo

alegado pelo Departamento de Assuntos de Negociações do Estado da Palestina, ambos os

acordos – e  não um tratado final  – foram assinados diante  da incapacidade israelense de

cumprir os termos do Segundo Acordo de Oslo25.

Em Camp David,  em 2000,  Bill  Clintou  se  reuniu  com Yasser  Arafat  e  o  então

primeiro-ministro israelense Ehud Barak para alcançar um acordo definitivo. Há divergências

quanto ao que realmente foi proposto, diante da documentação oficial ainda estar sob sigilo.

Benny Morris afirma que Barak ofereceu 91% da Cisjordânia, incluindo partes de Jerusalém

Oriental, somada à compensação de 1% de território israelense (op. cit., p. 174-175). Edward

Said,  no  entanto,  destaca  que  foi  oferecido,  em realidade,  somente  50% da  Cisjordânia,

enquanto 10% seriam anexados por Israel e os 40% permaneceriam “sob debate”, para o que

o autor palestino afirma ser um “eufemismo para manutenção do controle israelense” (op. cit.,

p.  10-11).  O  que  é  certo  é  que  nada  foi  acordado.  Pouco  após,  Clinton,  insistindo  na

possibilidade  do  acordo,  apresentou  seus  “parâmetros26”,  os  quais  –  segundo  Morris  –

22 O  Protocolo  de  Hebron  está  disponível  em:  <https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-hebron-protocol-
january-1997>.

23 O  texto  do  Memorando  está  disponível  em:  <https://www.jewishvirtuallibrary.org/text-of-the-wye-river-
memorandum>.

24 O texto deste  memorando está disponível  em:  <https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-sharm-el-sheikh-
memorandum>.

25 Manifestação  disponível  em:  <https://www.nad.ps/en/publication-resources/agreements/summary-signed-
agreements-and-compliance-signed-agreements>.

26 A transcrição do discurso de Clinton no qual ele destaca, genericamente, seus parâmetros, está disponível
em:  <https://www.jewishvirtuallibrary.org/president-clinton-statement-on-meeting-with-syrian-president-

https://www.jewishvirtuallibrary.org/president-clinton-statement-on-meeting-with-syrian-president-assad-march-2000
https://www.nad.ps/en/publication-resources/agreements/summary-signed-agreements-and-compliance-signed-agreements
https://www.nad.ps/en/publication-resources/agreements/summary-signed-agreements-and-compliance-signed-agreements
https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-sharm-el-sheikh-memorandum
https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-sharm-el-sheikh-memorandum
https://www.jewishvirtuallibrary.org/text-of-the-wye-river-memorandum
https://www.jewishvirtuallibrary.org/text-of-the-wye-river-memorandum
https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-hebron-protocol-january-1997
https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-hebron-protocol-january-1997
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incluíam agora  a  entrega  de  entre  94  a  96% da  Cisjordânia  ao  estado  palestino,  com a

compensação de entre  1 a  3% de território israelense (op.  cit.,  p.  179-180).  As partes  se

reuniram novamente em Taba, no Egito, em janeiro de 2001. Como destaca Said, o território

oferecido como compensação aos palestinos  era  usada por  Israel  para despejo de detritos

tóxicos, e na proposta de Clinton, havia a negação do direito de retorno palestino (op. cit., p.

38-40). A tentativa de acordo falhou novamente27.

Desde então, Israel e Palestina não foram mais capazes de, efetivamente, entrar em

negociações para solucionar o conflito. Ariel Sharon, ex-general e histórico líder israelense,

foi o estopim do primeiro grande conflito entre israelenses e palestinos desde o início do

processo dos Acordos de Oslo. Após o fracasso da materialização de um objetivo de décadas e

um aumento de 62% dos assentamentos desde o início do processo de paz (Ibid., p. 128),

havia  uma  situação  que  já  fornecia  combustível  para  uma  ampla  insatisfação  palestina.

Quando  Sharon,  ressentido  pelos  palestinos  diante  de  seu  envolvimento  em massacres  –

dentre os quais os anteriormente mencionados de Sabra e Shatila – do seu povo, em uma

postura vista como de desafio, visitou o Haram al-Sharif 28 (Ibid., p. 3) – o Monte do Templo,

onde antes estiveram os dois templos judaicos e hoje está o Domo da Rocha – teve início uma

nova insurreição: a Segunda Intifada.

O conflito teve uma escalada veloz. Logo após a ação de Sharon, já nos arredores do

Haram palestinos começaram a atacar israelenses, deixando inconsciente o chefe da polícia de

Jerusalém.  Em resposta,  forças  israelenses  começaram a  utilizar  munição  letal  contra  os

insurgentes (SHINDLER, 2013, p. 283-284), com oito palestinos mortos já no primeiro dia

(SAID, op. cit., p. 3). Em reação à violência israelense, protestos tiveram início por todos os

territórios palestinos ocupados nos dias seguintes. Também começaram a surgir embates entre

árabes israelenses e judeus israelenses (SHINDLER, op. cit., p. 285). Com cerca de dez dias

de conflito, já havia 170 palestinos mortos e cerca de 6.000 feridos, enquanto 14 israelenses

faleceram,  dos  quais  8  eram soldados.  Apesar  dos  esforços  da  sociedade internacional,  o

processo iniciado em Oslo havia chegado ao fim (SAID, op. cit., p. 3-25).

O maior vitorioso político em Israel foi justamente aquele responsável pelo início do

conflito.  De  um  cenário  onde  pesquisas  apontavam  que  suas  chances  eram  remotas

assad-march-2000>.
27 Edward Said informa que, em 2002, Yasser Arafat teria dito que aceitaria os Parâmetros de Clinton. No

entanto, diante da mudança no controle do poder nos Estados Unidos, nada pode ser feito. Cf. SAID, 2005,
p. 204.

28 O Conselho de Segurança, após este evento, condenou a visita de Sharon ao Haram al-Sharif por meio da
Resolução 1322. Apesar de não trazer expressamente o nome do político israelense, afirmou “deplorar a
provocação executada no Haram al-Sharif em Jerusalém no dia 28 de setembro de 2000”. A resolução está
disponível em: <http://undocs.org/S/RES/1322(2000)>.

http://undocs.org/S/RES/1322(2000
https://www.jewishvirtuallibrary.org/president-clinton-statement-on-meeting-with-syrian-president-assad-march-2000
https://www.jewishvirtuallibrary.org/president-clinton-statement-on-meeting-with-syrian-president-assad-march-2000
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(SHINDLER, op. cit., p. 281), Ariel Sharon tornou-se primeiro-ministro israelense em março

de 2001. No contexto da insurgência palestina e da ocorrência de ataques suicidas, o ex-

general  rejeitou  os  acordos  recentes  e  afirmou  que  não  haveria  negociações  enquanto

permanecesse a “ameaça do terror29”. Apesar de preexistente ao conflito, este período viu o

fortalecimento  da  organização  paramilitar  –  e  partido  político  –  do  Hamas30,  principal

articulador dos ataques. A síntese do conflito era a prática de um atentado suicida seguido por

uma dura repressão israelense31. Uma das principais destas ocorreu após um ataque na cidade

de Netanya, por ocasião do início da Páscoa judaica, em março de 2002. Em resposta, Sharon

deu início à Operação Escudo Defensor, através da qual as áreas sob manutenção de forças

palestinas foram reocupadas, revertendo os acordos da década de 1990. Só entre março e abril

de 2002, 479 palestinos e 78 israelenses foram mortos. Yasser Arafat passou a viver sob cerco

em seu completo militar em Ramallah32. Mesmo condenando atos de violência palestina, o

primeiro-ministro  israelense  o  julgou  responsável  pela  Intifada.  Sob  Sharon,  a

multilateralidade e a bilateralidade perderam espaço para a unilateralidade (Ibid., p. 289-296).

Um sinal disso foi a construção de um muro na Cisjordânia, iniciada em 2002, sem

respeitar a Linha Verde, separando cerca de 8,5% desse território do restante. Após condenar

sua construção, a Assembleia Geral aprovou a Resolução ES-10/1533, solicitando um parecer

consultivo à Corte Internacional de Justiça sobre as consequências legais de tal construção.

Levada a se manifestar, a Corte afirmou que o muro violava a liberdade de locomoção, o

direito ao trabalho e à educação – entre outros previstos nos Pactos Internacionais de Direitos

Humanos – dos palestinos, bem como representava uma contravenção ao direito internacional

humanitário.  Afirmou  ainda  que  o  muro  cria  um  fait  accompli e  é  equivalente  a  uma

“anexação de facto34”.

29 Após os ataques de 11 de setembro de 2001 e a “Guerra ao Terror” proclamada por George W. Bush, Sharon
passou a afirmar que sua guerra ao “terrorismo árabe” era a mesma enfrentada pelos americanos. Cf. SAID,
op. cit., p. 156.

30 O grupo defende, além da libertação da Palestina, o estabelecimento de uma república islâmica na região.
Assim como  o  Fatah,  Hamas  é  um  acrônimo  para  Harakat  al-Muqawamah  al-Islamiyyah,  árabe  para
Movimento de Resistência Islâmica. Hamas também é a palavra em árabe para “coragem”. 

31 Foram exemplos de tais respostas a utilização de helicópteros Apache – empregando munição antitanque –
contra palestinos que se manifestavam em favor dos ataques suicidas ou o emprego de caças F-16 para
atacar as sedes das forças de segurança palestinas em Nablus e em Ramallah. Cf. SHINDLER, 2013, p. 292.

32 Em resposta a essas ações israelenses, as quais ainda incluíam a destruição da infraestrutura palestina em
Ramallah, o Conselho de Segurança aprovou a Resolução 1435, determinando que Israel encerrasse tais
ações  e  retornasse  às  posições  ocupadas  até  setembro  de  2000.  A  resolução  está  disponível  em:
<http://undocs.org/S/RES/1435(2002)>.

33 O  texto  da  resolução  está  disponível  em:  <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?
symbol=A/RES/ES-10/15>.

34 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion:
I.C.J. Reports 2004, p. 52-58.

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/ES-10/15
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/ES-10/15
http://undocs.org/S/RES/1435(2002
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Simultaneamente à Segunda Intifada e diante do fim do processo de Oslo, outras

duas iniciativas coletivas para a paz tiveram início. A primeira delas foi a Iniciativa de Paz

Árabe,  proposta  em  2002  pela  Arábia  Saudita.  O  plano  demandava,  basicamente,  a

desocupação de todos os territórios ocupados por Israel desde 1967 e uma “justa solução” ao

problema dos refugiados, o que resultaria na normalização das relações entre Israel e todos os

países árabes. À época, Sharon afirmou que não era possível sequer tratar o plano como um

ponto de partida, e o rejeitou35. Apesar de ter sido novamente defendido pelas Cúpulas da Liga

dos Estados Árabes de 200736 e de 201737, o plano não foi implementado. 

O  outro  plano  acabou  por  ter  mais  destaque.  Sob  iniciativa  do  novo  presidente

americano, George W. Bush, ele inaugurou o Roadmap for Peace38, em um discurso proferido

em  24  de  junho  de  2002.  Em abril  de  2003,  o  plano  com  passos  mais  específicos  foi

publicado, dividido em três fases. O ponto de partida seria o “fim da violência palestina” e

uma reforma democrática do estado, enquanto que israelenses deveriam desocupar as áreas

reocupadas  e  interromper  a  expansão  dos  assentamentos.  O processo  seria  mediado  pelo

chamado Quarteto, que inclui as Nações Unidas, os Estados Unidos, a União Europeia e a

Rússia, e alcançaria um desfecho definitivo até o fim de 2005. Apesar de endossado pelas

Nações Unidas39, bem como, publicamente, por palestinos e israelenses, seu “fim” nunca foi

alcançado. Como destacou Edward Said, o plano exigia aceitação palestina às demandas que

dele  constavam em retorno  de  “praticamente  nada”,  além de  estimular  uma  guerra  civil

palestina (op. cit., p. 276). Não por acaso, a aceitação por parte do Fatah do Roadmap foi um

dos fatores que fortaleceu o apelo do Hamas (SHINDLER,  op. cit.,  p. 309). Por sua vez,

Sharon  apresentou  14  “reservas”  ao  plano,  recusando  qualquer  mediação  que  não  a

americana, e deixou claro que todas as ações israelenses dependeriam do fim do “terrorismo

palestino”. Por fim, ainda assentou que o término da expansão dos assentamentos não seria

possível40.

O  unilateralismo  israelense  se  manifestou  novamente  ao  fim  de  2003,  em  uma

medida que muito surpreendeu a sociedade do próprio país e dividiu o partido Likud de Ariel

Sharon. O ex-general anunciou que pretendia desocupar totalmente a Faixa de Gaza, com a

35 Manifestação disponível em: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1898736.stm>.
36 Como pode ser visto em: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6501573.stm>.
37 Como  pode  ser  visto  em:  <https://apnews.com/e192db7508c14b6084b7be05e7b1617b/arab-summit-

endorse-palestinian-positions-eye-us>.
38 Literalmente “mapa para o caminho da paz”. Neste trabalho este processo de paz será referido por seu nome

em inglês em razão de que mesmo textos não escritos nesta língua assim fazerem menção ao mesmo.
39 A Resolução 1515 do Conselho de Segurança expressamente endossou o plano. A mesma está disponível

em: <http://undocs.org/S/RES/1515(2003)>.
40 Manifestação disponível em: <http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/44014>.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/44014
http://undocs.org/S/RES/1515(2003
https://apnews.com/e192db7508c14b6084b7be05e7b1617b/arab-summit-endorse-palestinian-positions-eye-us
https://apnews.com/e192db7508c14b6084b7be05e7b1617b/arab-summit-endorse-palestinian-positions-eye-us
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6501573.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1898736.stm
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evacuação dos 17 assentamentos que lá se encontravam somados a outros 4 na Cisjordânia. A

intenção  de  Sharon  e  seus  apoiadores,  entende  Colin  Shindler  (Ibid.,  p.  314-315),  era,

considerando  ainda  a  construção  do  muro  na  Cisjordânia,  evitar  um  grande  contingente

populacional palestino em uma “Grande Israel” separando os palestinos do estado judeu41.

Além disso, em um quadro que começava a ganhar força entre a própria sociedade israelense

e o dentro do próprio governo americano42 a utilização dos antigos Parâmetros de Clinton, o

unilateralismo era uma tentativa de evitar que seus pontos virassem realidade43.

Após  um processo  que  deixou  o  governo  muito  fragilizado,  rachando  o  próprio

partido do Likud, a desocupação foi efetuada e concluída em setembro de 2005. O apoio

político ao partido não resistiu por muito tempo, e dois meses após, com a queda do governo,

novas eleições foram convocadas. Sharon e alguns dissidentes do Likud saíram do partido e,

conjuntamente com outros políticos ligados à centro-esquerda, fundaram o Kadima44. O ex-

general não viu o fim do processo eleitoral, no entanto. Em janeiro de 2006, após sofrer um

derrame, entrou em coma, e veio a falecer oito anos depois, em 201445. Seu grande aliado à

época, Ehud Olmert, tornou-se o novo líder do partido e em março foi eleito o novo primeiro-

ministro israelense (Ibid., p. 333-335).

Mesmo antes desses acontecimentos, também os palestinos tiveram de passar por

uma transição rumo a uma nova liderança. Sob cerco em seu complexo militar em Ramallah

desde  a  Operação  Escudo  Defensor,  e  após  ver  o  aumento  do  apelo  do  Hamas  entre  a

população  palestina  bem como  sua  própria  liderança  ser  desautorizada  por  israelenses  e

americanos, o histórico líder Yasser Arafat veio a falecer em novembro de 200446. Mahmoud

Abbas, que já possuía uma posição proeminente dentro da OLP, assumiu a liderança do grupo

bem como do Fatah, vindo a tornar-se o novo Presidente da Palestina pouco depois, posição

que ocupa até hoje. Adotando uma postura conciliatória, Abbas e o ainda primeiro-ministro

Sharon  acertaram,  em fevereiro  de  2005,  a  “formal  cessação  das  hostilidades”.  No  mês

seguinte, convenceu o Hamas a aceitar um período de cessar-fogo, e em troca foi permitido

41 É necessário dizer  que mesmo nos projetos  mais  irredentistas  de Israel,  a  Faixa de Gaza  não era uma
aquisição muito valorizada. Em 1992, o então primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin disse que “gostaria
que  Gaza  afundasse  no  mar,  mas  como  isso  não  é  possível,  uma  solução  precisa  ser  encontrada”.
Manifestação disponível em: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1032701.stm>.

42 Após um esforço diplomático de Sharon, ele conseguiu convencer Bush do contrário. Em abril de 2004,
além  do  republicano  reconhecer  o  “direito  de  Israel  agir  contra  organizações  terroristas”,  também
reconheceu o “direito” de reter alguns assentamentos além da Linha Verde na Cisjordânia. Cf. SHINDLER,
op. cit., p. 324.

43 Dentre os quais, a divisão de Jerusalém e alguma forma de restituição dos refugiados palestinos, noções as
quais sempre foram rejeitadas pela direita israelense bem como pelo próprio Sharon. Cf. Ibid., p. 318.

44 Kadima significa “avante” em hebraico.
45 Como pode ser visto em: <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25696601>.
46 Pouco antes de falecer, Israel havia permitido que o líder fosse tentar curar a doença que o afligia na França,

onde faleceu, como pode ser visto em: <http://edition.cnn.com/2004/WORLD/meast/11/10/arafat.obit/>.

http://edition.cnn.com/2004/WORLD/meast/11/10/arafat.obit/
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25696601
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1032701.stm
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que o grupo participasse das eleições ao Conselho Legislativo Palestino que ocorreriam no

ano seguinte (Ibid., p. 336-337). Este processo simbolizou o fim da Segunda Intifada. Após

quase cinco anos de conflito, 3.170 palestinos foram mortos por forças israelenses47 e outros

35 por civis israelenses48,  ao passo que 442 israelenses faleceram, metade dos quais eram

civis49.

Nas  eleições  palestinas  em janeiro  de  2006,  para  surpresa  dos  principais  atores

envolvidos,  o  Hamas  obteve  contundente  vitória,  conquistando  76  das  132  cadeiras

disponíveis, e Abbas teve apontar Ismail Haniyeh, membro da organização, como primeiro-

ministro palestino. Israel, com a chancela do Quarteto, afirmou que não reconheceria nenhum

governo palestino integrado pelo Hamas a não ser que este reconhecesse Israel como “estado

judeu” e renunciasse à luta armada, sendo nesta última solicitação seguido por Mahmoud

Abbas. Tais pedidos foram todos negados pelo grupo, que continuou – como já fazia antes –

lançando da Faixa de Gaza – onde sua presença era mais forte – foguetes Qassam sobre Israel

(Ibid., p. 338-341). As divergências palestinas internas foram desenvolvendo em uma escalada

de tensão que se tornou conflito armado aberto entre Hamas e Fatah em junho de 2007. Como

resultado, o Hamas tomou controle da Faixa de Gaza e o Fatah permaneceu administrando as

partes desocupadas da Cisjordânia, gerando duas unidades territoriais distintas reivindicando a

legitimidade da liderança sobre os palestinos (Ibid., p. 355-356), em situação que também

permanece até os dias atuais50. Em resposta à tomada da Faixa de Gaza pelo Hamas, Israel

passou a  exercer  um cerco e um bloqueio à região,  restringindo o fornecimento de água,

eletricidade e combustível ao território, de onde continuavam a ser lançados foguetes sobre o

estado judeu (Ibid., p. 357-358).

Após períodos de tensão, uma trégua mediada pelo Egito e mais dezenas de foguetes,

nos últimos dias de 2008 Israel lançou a Operação Chumbo Fundido, com o objetivo público

de enfraquecer o Hamas e destruir sua capacidade de lançar novos mísseis sobre seu território.

Ao início do conflito, sob o respaldo da opinião pública, Israel iniciou pesado bombardeio do

território,  destruindo  construções  como  a  Escola  Americana  de  Gaza  e  a  Universidade

Islâmica.  Só no primeiro dia,  230 palestinos  já haviam sido mortos,  e nos dias seguintes

algumas  lideranças  do Hamas também faleceram.  Após uma semana de campanha,  Israel

iniciou uma incursão terrestre, fazendo disparar o número de mortos. O elevado número de

47 Deste elevado número, destaca-se que 644 eram menores de idade e 90 era mulheres.
48 Outros 153 palestinos ainda foram mortos em decorrência de ações de próprios palestinos.
49 Estes dados são disponibilizados pela ONG israelense B’Tselem, os quais estão dispostos,  por ano, em:

<http://www.btselem.org/statistics/fatalities/before-cast-lead/by-date-of-event>.
50 Destaca-se que há ainda outros grupos de menor força na Faixa de Gaza, como o Movimento pela Jihad

Islâmica na Palestina, que apesar de defender agenda similar ao Hamas, é grupo autônomo a este.

http://www.btselem.org/statistics/fatalities/before-cast-lead/by-date-of-event
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vidas perdidas, os alvos proeminentemente civis – como uma escola mantida pelas Nações

Unidas – em uma região de alta densidade demográfica e a aparente desproporcionalidade nas

ações  israelenses  fez  com que o país  fosse  condenado por  inúmeros  países51 e  visse  sua

reputação internacional desmoronar, ao que o governo de Tel Aviv respondia que o Hamas

usava civis como escudo e utilizava prédios não-militares como base de operação (Ibid., p.

372-380). Após 19 dias do conflito,  Israel declarou um cessar-fogo unilateral  do conflito,

durante o qual 1.398 palestinos e 9 israelenses foram mortos52, além de uma degradação ainda

maior da situação humanitária na Faixa de Gaza. Apesar de muito enfraquecido, o Hamas

continuou controlando a região.

Apesar da insatisfação da população com forma pela qual foi desenrolado o conflito,

nas eleições israelenses de março de 2009, saiu o centrista Kadima para o retorno da direita

encabeçada pelo Likud, sob o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O novo líder assegurou

a manutenção do bloqueio à Faixa de Gaza, impedindo que navios com material humanitário

destinados à região alcançassem-na. Em um destes, em maio de 2010, quando uma frota de

seis navios tentava transpor o bloqueio, houve a interceptação por militares israelenses e, em

um conflito, nove tripulantes turcos foram mortos. Diante de uma possível desproporção face

a um alvo não-militar,  a  imagem externa de Israel  sofreu novo abalo (Ibid.,  p.  390-391).

Sendo os navios de bandeira de países membros do Tribunal Penal Internacional,  como a

Grécia, a questão está, inclusive, sob exame preliminar da Procuradoria do Tribunal53.

A manutenção do controle  da  Faixa  de  Gaza  pelo  Hamas  permitiu  que  o  grupo

continuasse com o lançamento de foguetes sobre Israel e levando a escaramuças eventuais.

Para evitar a vulnerabilidade das cidades israelenses, o governo de Tel Aviv implementou um

sistema de  defesa  contra  mísseis,  chamado  Cúpula  de  Ferro,  inaugurado  em 201154.  Seu

primeiro grande teste veio no ano seguinte. Em 14 de novembro de 2012, Israel iniciou a

Operação  Pilar  de  Defesa55 para,  novamente,  destruir  o  arsenal  bélico  do  Hamas.

Diferentemente de 2009, desta vez não houve uma incursão terrestre por tropas israelenses56.

As  forças  israelenses  empreenderam  novo  bombardeio  intenso  a  partir  de  sua  artilharia

51 Na Espanha, com base na jurisdição universal, um juiz chegou a autorizar investigação por crimes de guerra
de membros do governo israelense, como Ehud Barak, ex-primeiro-ministro e então ministro da defesa. Cf.
Ibid., p. 380.

52 Estes dados são também fornecidos pela ONG B’Tselem, ressaltando-se que outras fontes oferecem números
diferentes,  maiores  ou  menores.  Os  dados  aqui  usados  estão  disponíveis  em:
<http://www.btselem.org/statistics/fatalities/during-cast-lead/by-date-of-event>. 

53 Mais informações estão disponíveis em: <https://www.icc-cpi.int/comoros>.
54 Como  pode  ser  visto  em:

<http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/03/201132718224159699.html>.
55 Como pode ser visto em: <http://www.jpost.com/Defense/IAF-strike-kills-Hamas-military-chief-Jabari>.
56 Esta  possibilidade  permaneceu,  no  entanto,  ao  longo  do  conflito,  como  pode  ser  visto  em:

<http://security.blogs.cnn.com/2012/11/20/watching-israels-missile-defense/>.

http://security.blogs.cnn.com/2012/11/20/watching-israels-missile-defense/
http://www.jpost.com/Defense/IAF-strike-kills-Hamas-military-chief-Jabari
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/03/201132718224159699.html
https://www.icc-cpi.int/comoros
http://www.btselem.org/statistics/fatalities/during-cast-lead/by-date-of-event
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terrestre, sua força aérea bem como de sua marinha, ao passo que o Hamas respondia com o

lançamento de seus foguetes, 85% dos quais, ao que atestou a CNN, foram interceptados pela

Cúpula de Ferro57. Após uma semana de confrontos, ambas as partes reivindicaram vitória58.

Segundo a ONG B’Tselem, 167 palestinos – sendo 62 combatentes – e 6 israelenses – sendo 2

soldados – foram mortos59.

Apesar das tentativas israelenses de enfraquecer a organização, o Hamas conseguia

se manter com o apoio que recebia de países como a Síria e o Irã. Com a escalada da Guerra

Civil  Síria,  esses  países  passaram a  focar  na  luta  contra  a  organização  terrorista  Estado

Islâmico. O golpe de estado no Egito em 2013, que levou ao poder Abdel Fattah el-Sisi em

substituição a Mohamed Morsi – que permitia o contrabando de materiais através de túneis

entre a Faixa de Gaza e o Egito – convenceu a organização entrar novamente em negociações

com o Fatah em prol de uma reconciliação. Pela primeira vez desde 2006, foi acertado um

governo de união entre ambos60. Netanyahu e o governo israelense recusaram a reconciliação,

pressionando o Fatah para que desistisse da ideia, mantendo a posição assumida em 2006 por

Olmert  de  não  reconhecer  um  governo  que  incluísse  o  Hamas.  Diante  do  insucesso,

Netanyahu – já marcado por sua defesa dos assentamentos – anunciou a construção de novas

1500 unidades habitacionais na Cisjordânia ocupada61. A escalada de tensão teve seu ápice

pouco tempo depois, quando em 12 de junho de 2014, três adolescentes israelenses foram

sequestrados na Cisjordânia. Culpando o Hamas, e após de um mês de novos conflitos de

pequena escala, um novo confronto militar teve início em 8 de julho do mesmo ano62.

Os dias iniciais da Operação Margem Protetora foram similares à Operação Pilar de

Defesa, com fortes bombardeios israelenses e o lançamento de foguetes da Faixa de Gaza63,

mas diferentemente de 2012, novamente enviou Israel uma incursão terrestre, com o objetivo

de destruir os vários túneis usados pelo Hamas. Após sete semanas de conflito, sob mediação

57 Dado disponível em: <http://security.blogs.cnn.com/2012/11/20/watching-israels-missile-defense/>.
58 Israel  declarou  ter  alcançado  seus  objetivos  predeterminados  e  que  a  capacidade  do  Hamas  de  lançar

foguetes estava “severamente avariada”. O grupo palestino, por sua vez, disse que, tendo em vista que ainda
estavam  em  controle  da  Faixa  de  Gaza,  a  vitória  lhes  pertencia,  como  pode  ser  visto  em:
<https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/clinton-arrives-in-middle-east-as-prospects-of-gaza-
cease-fire-look-uncertain/2012/11/20/02f8be9c-3397-11e2-bfd5-e202b6d7b501_story.html?
utm_term=.492b354f93dc>.

59 Dados disponíveis em: <http://www.btselem.org/press_releases/20130509_pillar_of_defense_report>.
60 Ainda  assim,  tal  governo  não  incluía  nenhuma  figura  publicamente  ligada  ao  Hamas.  Disponível  em:

<http://www.nybooks.com/articles/2014/09/25/failure-gaza/>.
61 Como  pode  ser  visto  em:  <https://www.theguardian.com/world/2014/jun/05/israel-build-more-homes-

settlements>.
62 Como  pode  ser  visto  em:  <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/07/ataques-matam-60-

palestinos-em-dois-dias-e-hamas-responde-com-bombas.html>.
63 Como pode ser visto em: <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/07/israel-temporarily-halt-fire-

gaza-strip-201471620212427540.html>.

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/07/israel-temporarily-halt-fire-gaza-strip-201471620212427540.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/07/israel-temporarily-halt-fire-gaza-strip-201471620212427540.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/07/ataques-matam-60-palestinos-em-dois-dias-e-hamas-responde-com-bombas.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/07/ataques-matam-60-palestinos-em-dois-dias-e-hamas-responde-com-bombas.html
https://www.theguardian.com/world/2014/jun/05/israel-build-more-homes-settlements
https://www.theguardian.com/world/2014/jun/05/israel-build-more-homes-settlements
http://www.nybooks.com/articles/2014/09/25/failure-gaza/
http://www.btselem.org/press_releases/20130509_pillar_of_defense_report
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/clinton-arrives-in-middle-east-as-prospects-of-gaza-cease-fire-look-uncertain/2012/11/20/02f8be9c-3397-11e2-bfd5-e202b6d7b501_story.html?utm_term=.492b354f93dc
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/clinton-arrives-in-middle-east-as-prospects-of-gaza-cease-fire-look-uncertain/2012/11/20/02f8be9c-3397-11e2-bfd5-e202b6d7b501_story.html?utm_term=.492b354f93dc
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/clinton-arrives-in-middle-east-as-prospects-of-gaza-cease-fire-look-uncertain/2012/11/20/02f8be9c-3397-11e2-bfd5-e202b6d7b501_story.html?utm_term=.492b354f93dc
http://security.blogs.cnn.com/2012/11/20/watching-israels-missile-defense/
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egípcia,  um  cessar-fogo  foi  fechado.  Assim  como  no  conflito  anterior,  ambas  as  partes

reivindicaram vitória64. A mesma disparidade nas mortes das operações anteriroes se percebeu

no conflito em 2014. Foram 2.202 palestinos mortos por forças israelenses e 68 israelenses –

dos quais 5 civis – mortos pelos militantes do Hamas65. Ambas as partes foram novamente

acusados pelo cometimento de crimes de guerra66, principalmente em razão de não atentarem

para  cuidados  específicos  a  combates  realizados  em áreas  urbanas  densamente  povoadas

como a Faixa de Gaza67. Este, até o momento, foi o último grande conflito entre os dois lados.

Apesar  de  enfraquecido  territorialmente,  o  Estado  da  Palestina,  sob  o  Fatah  na

Cisjordânia, desesperançoso com a postura israelense particularmente desde a subida ao poder

de Benjamin Netanyahu, intensificou seus esforços no cenário diplomático. Fazendo eco às

conquistas obtidas na década de 1970 o país – apesar de não ter visto triunfar sua tentativa de

ser aceito como membro das Nações Unidas68 – viu a Assembleia Geral aprovar em 29 de

novembro de 2012 a Resolução 67/19, passando o país a ser um “estado observador não-

membro” e ter sua designação oficial na Organização mudada para “Estado da Palestina69”.

Em  2015,  o  país  foi  aceito  como  membro  do  Tribunal  Penal  Internacional70,  e  há  uma

investigação preliminar em andamento sob a Procuradoria do Tribunal.

Neste  subtópico  buscou-se  fazer  um  relato  mas  detalhado  dos  principais

desenvolvimentos jurídicos e militares desde o processo iniciado com os Acordos de Paz de

Oslo. Serão com base e sobre os fatos narrados que será feita a análise sobre a ocorrência da

prática exclusiva de atos de agressão por parte de Israel contra a Palestina. Este trabalho não

observará a eventual ocorrência de outros ilícitos como crimes de guerra e crimes contra a

humanidade ou mesmo outros atos ilícitos que não configurem outros crimes internacionais.

Da  mesma  forma,  não  observará  a  eventual  responsabilidade  palestina  quanto  a  atos  de

agressão,  primordialmente porque o Estado da Palestina internacionalmente reconhecido é

64 Israel novamente afirmou ter reduzido drasticamente o arsenal balístico do Hamas, e esse comemorou ter
“expulsado”  as  forças  israelenses  da  Faixa  de  Gaza.  Manifestações  disponíveis  em:
<http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Palestinian-sources-Gaza-cease-fire-to-be-announced-on-
Tuesday-evening-372386>.

65 Os  dados  detalhados,  fornecidos  pela  ONG  B’Tselem,  estão  disponíveis  em:
<http://www.btselem.org/2014_gaza_conflict/en/>.

66 Esta  foi  a  conclusão  de  uma  comissão  de  inquérito  organizada  pelas  Nações  Unidas.  Disponível  em:
<http://www.haaretz.com/israel-news/1.662389>.

67 Um exemplo foi o bombardeio de dezenas de casas na Faixa de Gaza, o qual resultou na morte de 547
pessoas. Uma relação das casas bombardeadas, com a respectiva data e todos os falecidos, foi feita pela
ONG B’Tselem, e está disponível em: <http://www.btselem.org/gaza_strip/201407_families>.

68 Disponível  em:  <https://www.theguardian.com/world/2011/nov/11/united-nations-delays-palestinian-
statehood-vote>.

69 O  texto  da  resolução  está  disponível  em:  <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?
symbol=A/RES/67/19>.

70 O press release da Assembleia dos Estados Parte, da cerimônia de boas vindas do país ao TPI está disponível
em: <https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/press%20releases/Pages/pr1103.aspx>.

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/press%20releases/Pages/pr1103.aspx
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/19
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/19
https://www.theguardian.com/world/2011/nov/11/united-nations-delays-palestinian-statehood-vote
https://www.theguardian.com/world/2011/nov/11/united-nations-delays-palestinian-statehood-vote
http://www.btselem.org/gaza_strip/201407_families
http://www.haaretz.com/israel-news/1.662389
http://www.btselem.org/2014_gaza_conflict/en/
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Palestinian-sources-Gaza-cease-fire-to-be-announced-on-Tuesday-evening-372386
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Palestinian-sources-Gaza-cease-fire-to-be-announced-on-Tuesday-evening-372386
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aquele comandado pelo Fatah e, nas palavras de Said (op. cit., p. 93), não possui “qualquer

blindado ou artilharia,  sem uma força aérea […] ou navio ou exército, com nenhuma das

instituições de um estado moderno”. Da mesma forma, enquanto é indubitável a capacidade

bélica do Hamas, as definições contemporâneas de agressão – como será visto detalhadamente

a partir do capítulo 3 – consideram somente atos praticados por estados71.

Antes da conferência da existência ou não de tal responsabilidade, serão conferidas

algumas  questões  preliminares  essenciais,  delineando  as  definições  necessárias  para  tal

análise  bem  como  a  admissibilidade  destas  indagações  perante  as  cortes  internacionais

pertinentes.

 

71 Tal definição, é digno de nota, é muito contestada. Como exemplo, especificamente à responsabilidade penal
internacional, Cf. AMBOS, 2014, p. 203-204.



28

2. QUESTÕES PRELIMINARES

2.1. Definições necessárias

Antes de ser observado se podem ser constatados atos de agressão que ensejariam

responsabilidade internacional de Israel, algumas perguntas essenciais devem ser respondidas.

Se as especificidades das definições do que constitui um ato de agressão serão tratadas em

tópico  posterior,  deve-se,  inicialmente,  investigar  se  há  atores  internacionais  capazes  de

praticá-lo e sofrê-lo.

Que Israel é um Estado e sujeito de deveres e obrigações é fato incontroverso72. O

país foi aceito como membro das Nações Unidas em 1949 por meio das Resoluções 69 do

Conselho de Segurança73 e 273 da Assembleia Geral das Nações Unidas74. Todos os elementos

constitutivos de um Estado, trazidos pela Convenção de Montevidéu de 193375, são facilmente

verificáveis:  população  permanente,  governo,  capacidade  de  entrar  em  relações  com  os

demais Estados e território determinado. Quanto à qualificação deste último elemento como

“determinado”, o fato de Israel não ter mencionado suas fronteiras em sua Declaração de

Independência (SAND, op. cit., p. 286) ou mesmo definido-as posteriormente (SAID, op. cit.,

p.  176)  não  desconstitui  o  país  como um Estado.  Como explica  Malcolm Shaw,  “o  que

importa é a presença de uma comunidade estável dentro de uma certa área, mesmo que suas

fronteiras sejam incertas”76 (2008, p. 200).

Não tendo mais o que tratar da qualificação de Israel como Estado, mais controversa,

a priori, é a mesma qualificação para a Palestina. Todavia, a dúvida não persiste após uma

observação mais acurada. Dos elementos constitutivos de um Estado, a população está mais

que evidente, tanto do ponto de vista fático quanto jurídico. Não exigindo a Convenção a

existência  de um povo ou uma nação (SLOBODA, 2015,  p.  10)  – os  quais  também são

incontroversos,  tendo  sido  os  direitos  inalienáveis  do  povo  palestino  reiteradamente

72 É digno de nota, todavia, que Israel permanece sem reconhecimento formal por uma razoável quantidade de
países. Além disso, houve ainda minoritárias vozes que questionaram sua legalidade enquanto Estado. Neste
sentido, Cf. CATTAN, op. cit., p. 87 e ss.

73 Resolução  que  recomendou  à  Assembleia  Geral  a  admissão  de  Israel,  disponível  em:
<http://undocs.org/S/RES/69(1949)>.

74 Merece nota que, conforme a quinta cláusula preambular da resolução, o compromisso então assumido por
Israel de cumprir os termos das Resoluções 181 e 194 da Assembleia Geral foi uma das razões à aceitação
do  país  à  Organização  das  Nações  Unidas,  como  pode  ser  visto  em:
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/273(III)>.

75 A  Convenção  na  íntegra,  em  inglês,  pode  ser  acessada  em:
<http://avalon.law.yale.edu/20th_century/intam03.asp>.

76 O autor britânico inclusive utiliza o Estado de Israel como exemplo de que fronteiras incertas não afastam
sua qualificação como Estado. Menciona ainda a Albânia antes da Primeira Guerra Mundial que, apesar de
reconhecida como Estado soberano, possuía fronteiras contestadas. Cf. 2008, p. 199-200.

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/intam03.asp
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/273(III
http://undocs.org/S/RES/69(1949
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reconhecidos em resoluções da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança das Nações

Unidas  –  por  uma  simples  constatação  demográfica  percebe-se  que  este  requisito  está

cumprido77. O mesmo pode ser dito quanto à sua capacidade de entrar em relações com os

demais Estados. Mais de 130 países já reconheceram oficialmente o Estado da Palestina78.

A dúvida centrou-se nos demais elementos constitutivos – governo e território – e

mesmo  se  os  trazidos  pela  Convenção  de  Montevidéu  seriam  suficientes.  No  contexto

posterior à Proclamação de Independência do Estado da Palestina em 1988, Francis Boyle

considerou estarem presentes todas as características que qualificam um Estado (1990, p. 301-

306). James Crawford, no entanto, apresentou visão mais crítica a esse entendimento. O atual

juiz da Corte Internacional de Justiça afirmou à época que a identificação de um governo para

fins de reconhecimento de um Estado exige que este minimamente funcione como tal em seu

território, o que nunca teria acontecido no caso da OLP que, quando de sua independência,

não exercia controle algum sobre qualquer parte da Palestina. Além disso, mencionou que o

conceito firmado na Convenção de Montevidéu de uma “comunidade territorial efetiva” está

defasado, sendo necessário alguma observância quanto a sua legitimidade jurídica79, requisito

o qual não estaria suficientemente claro no que se refere à Palestina (1990, p. 308-310).

Ocorre que as barreiras apresentadas pelo jurista australiano não se sustentam nos

dias atuais. De início, o controle palestino sobre seu próprio território – em que pese ainda

demasiadamente precário e sujeito à ampla interferência israelense – é muito superior hoje do

que quando Crawford teceu suas críticas ao reconhecimento da Palestina como estado. Ao

longo dos Acordos de Oslo e dos compromissos subsequentes firmados na década de 90 e

ainda a desocupação integral da Faixa de Gaza em 2005, foi entregue o controle civil  às

autoridades palestinas sobre a integralidade desta última e de parte da Cisjordânia, incluindo

cidades  como  Ramallah,  Nablus  e  Jericó,  demonstrando  que  este  elemento  trazido  pela

Convenção de Montevidéu está presente (SLOBODA, op. cit., p. 7-8).

Além disso, a implementação de um Estado palestino é uma exigência de longa data

da  sociedade  internacional,  não  havendo  dúvidas  sobre  sua  legitimidade  jurídica,  como

questionado por Crawford. Desde a Resolução 2535 a Assembleia Geral das Nações Unidas

77 Segundo dados das Nações Unidas, em 2016 a população estimada do Estado da Palestina era de cerca de 4
milhões  e  797  mil  pessoas.  Dados  disponíveis  em:
<https://unstats.un.org/unsd/publications/pocketbook/files/world-stats-pocketbook-2016.pdf>.

78 Pedro Sloboda aponta que a expressiva votação de 138 países a favor do reconhecimento da Palestina como
“Estado observador não-membro” em 2012 além de representar um entendimento virtualmente consensual
de que o país reúne os elementos que o denotam como Estado, não deixa de representar um reconhecimento
tácito por parte daqueles que não o fizeram expressamente. Cf. 2015, p. 1-16.

79 O autor  utiliza como exemplos de entidades que preenchiam os elementos trazidos pela Convenção de
Montevidéu de 1933 mas eram “em algum sentido ilegítimas” a Rodésia, o Chipre do Norte e os bantustões
sul-africanos. Cf. 1990, p. 310.

https://unstats.un.org/unsd/publications/pocketbook/files/world-stats-pocketbook-2016.pdf
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reafirma os “direitos inalienáveis do povo palestino”80, e o direito à soberania e independência

nacional  é  assegurado  desde  a  Resolução  3236  do  mesmo  órgão81.  Da  mesma  forma,  o

Conselho de Segurança afirmou em sua Resolução 1397 “a visão onde dois Estados, Israel e

Palestina, convivam lado a lado”82. Por fim, a definição da Palestina como “estado observador

não-membro” em 2012 por meio da Resolução 67/19 da Assembleia Geral retirou qualquer

dúvida sobre a legitimidade jurídica desse estado enquanto tal.

Mas,  qual  seria  exatamente,  então,  o  território  desse  estado  palestino?  Como

mencionado, o país reivindica ser seu território limitado à Faixa de Gaza e à Cisjordânia. A

posição oficial do governo israelense é de que o Império Otomano foi o último soberano

reconhecido sobre essas regiões, as quais, desde então, não podem ser consideradas territórios

ocupados, mas sim “em disputa”83. O Tratado de Lausanne, assinado e ratificado em 1923

pelas  potências  vencedoras  da  Primeira  Guerra  e  a  República  da Turquia  –  sucessora  do

Império Otomano – previu, de fato, em seu artigo 16 o seguinte:

A Turquia por meio deste [tratado] renuncia a todos os direitos e títulos sobre os
territórios  situados além das fronteiras  estabelecidas  no presente Tratado e sobre
demais ilhas sobre cuja soberania não lhe seja reconhecida pelo referido Tratado84,
devendo o futuro destes territórios e ilhas ser decidido pelas partes interessadas.
As  disposições  do  presente  Artigo  não  prejudicam  quaisquer  arranjos  especiais
oriundos  de  relações  com  países  próximos  que  houverem  sido  ou  ainda  sejam
concluídos entre a Turquia e países vizinhos85.

A partir do Tratado, não havia mais soberania turca sobre a região. Todavia, esse não

foi o único tratado internacional que tratou do futuro do Oriente Médio. O artigo 22 do Pacto

da Liga das Nações trouxe a regulamentação do sistema de mandatos86, nos quais as regiões –

até  então  de  soberania  dos  países  derrotados  na  Primeira  Guerra  –  consideradas  “ainda

incapazes  de  sustentar-se  por  si  mesmas”  seriam  entregues  a  países  mandatários  que

auxiliariam esse “desenvolvimento”. Os mandatos foram separados por região, sendo variado

o grau de autonomia e controle sobre as instituições internas. Afirma o artigo 22 do Pacto:

80 O  conteúdo  da  resolução  pode  ser  visto  em:  <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?
symbol=A/RES/2535(XXIV)>.

81 A  resolução  completa  pode  ser  vista  em:  <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?
symbol=A/RES/3236(XXIX)>.

82 O texto da resolução está disponível em: <http://undocs.org/S/RES/1397(2002)>.
83 Tal  posicionamento  pode  ser  visto  em:

<http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Issues/Pages/FAQ_Peace_process_with_Palestinians_Dec_2009.aspx
>.

84 As novas fronteiras turcas são definidas entre os artigos 2 e 15 do Tratado. O artigo 3 define suas fronteiras
com o Iraque e com a Síria.

85 Tradução  do  texto  em  inglês  do  Tratado,  disponível  em:  <http://www.mfa.gov.tr/lausanne-peace-
treaty.en.mfa>.

86 O sistema de mandatos veio como decorrência do pensamento manifestado pelos líderes da época de que a
autodeterminação  dos  povos  deveria  prevalecer  sobre  anexações  territoriais  ao  fim da  Primeira  Guerra
Mundial. Cf. SHAW, 2008, p. 224.

http://www.mfa.gov.tr/lausanne-peace-treaty.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/lausanne-peace-treaty.en.mfa
http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Issues/Pages/FAQ_Peace_process_with_Palestinians_Dec_2009.aspx
http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Issues/Pages/FAQ_Peace_process_with_Palestinians_Dec_2009.aspx
http://undocs.org/S/RES/1397(2002
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/3236(XXIX
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/3236(XXIX
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2535(XXIV
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2535(XXIV
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Àquelas colônias e territórios que, em consequência da última guerra, deixaram de
estar  sob  a  soberania  dos  Estados  que  anteriormente  os  governaram,  e  que  são
habitados por povos ainda incapazes de sustentar-se por si mesmos, nas estrênuas
condições do mundo moderno, deverá ser aplicado o princípio de que o bem-estar e
o desenvolvimento de tais povos formam um sagrado encargo de civilização, e que
garantias para o cumprimento deste encargo deverão fazer parte deste Covenant.
[…]
Certas comunidades anteriormente pertencentes ao Império Turco já atingiram um
grau de desenvolvimento em que sua existência como nações independentes pode
ser  provisoriamente  reconhecida  sujeita  à  prestação  de  conselho  e  assistência
administrativos  por  uma  Mandatária,  até  a  ocasião  em  que  sejam  capazes  de
sustentar-se  sozinhas.  A  vontade  dessas  comunidades  deve  ser  a  principal
consideração na escolha da Mandatária87.

Dessa feita, as regiões da Síria, Líbano, Iraque e Palestina estavam inseridas nesta

classificação. O reconhecimento destas regiões como “nações independentes” conferiu nova

soberania sobre as mesmas, cuja titularidade não caberia aos mandatários. Em seu parecer

consultivo sobre o status internacional  do Sudoeste  Africano – entregue como mandato à

África do Sul  no pós-Guerra – a  Corte  Internacional  de Justiça firmou os  princípios  que

regiam essa  relação,  nominalmente  a  não-anexação  e  a  autodeterminação  dos  povos.  Na

mesma ocasião, a Corte afirmou que os beneficiários do mandato eram seus habitantes88.

A  Palestina,  portanto,  era  designada  como  uma  nação  independente.  Como

demonstra  Henry  Cattan,  a  expressão  “provisoriamente  reconhecidas”  não  significa  uma

condição a este reconhecimento, somente fazendo referência à transitoriedade do período sob

mandato (op. cit., p. 66). A soberania sobre a Palestina foi passada, então, aos seus habitantes;

não se tornou uma espécie de res derelicta internacional.

Idealmente, o Mandato Britânico para a Palestina, constituído em 1922, objetivava

que  ao  seu  fim  fosse  constituído  uma  Palestina  plenamente  independente  com  um  Lar

Nacional judaico em seu interior. Todavia, a imigração judaica e as tensões surgidas a partir

da Revolta Árabe de 1936 contra este processo levaram o governo britânico a privilegiar a

partilha  do  território  entre  dois  estados  (HOURANI,  op.  cit.,  p.  435-436).  Após  sua

incapacidade de chegar a um acordo com a população local sobre a divisão, o Reino Unido

entregou a questão às Nações Unidas em 1947 (Ibid., p. 470).

Com a aprovação da  Resolução 181 pela  Assembleia  Geral  em 1947,  a  unidade

política preexistente foi dividida em duas: um estado judeu (Israel) e outro árabe (Palestina)89.

Em razão  da  guerra  lançada  pelos  países  árabes  no  ano  seguinte,  a  partilha  nos  moldes

87 Texto em português retirado do apêndice de CATTAN, op. cit., p. 181.
88 International status of South-West Africa, Advisory Opinion: I.C.J. Reports 1950, p. 131-132.
89 James Crawford entende que a explicação jurídica mais adequada ao ocorrido foi de que o Estado de Israel

alcançou uma secessão do território originário do Mandato Britânico para a Palestina.  Cf. CRAWFORD,
2007, p. 425-434.
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aprovados nunca foi implementada, resultando no controle da Faixa de Gaza pelo Egito, na

anexação da Cisjordânia pela Jordânia,  e a integração do resto – cerca de três quartos da

Palestina – ao Estado de Israel. Jerusalém Ocidental ficou sob domínio israelense e Jerusalém

Oriental  sob domínio  jordaniano (Ibid.,  p.  470-471).  O estado palestino,  portanto,  não se

materializou. Nos Acordos do Armistício de 1949 entre estes países, ficou acertado que as

linhas divisórias de demarcação – a Linha Verde – não constituiriam fronteiras definitivas90, as

quais seriam definidas em acordos futuros. Como já visto, após a conclusão da Guerra dos

Seis Dias em 1967, Israel alcançou seu ápice territorial, ocupando a Cisjordânia e anexando as

Colinas de Golã e Jerusalém Oriental, esta última objeto de Lei Básica91.

Contudo, nenhum destes acordos ou ações unilaterais  vinculou de algum modo a

Palestina. Apesar de materialmente não ter sido possível seu estabelecimento, formalmente a

soberania sobre a região havia sido designada à população nativa desde o Pacto da Liga das

Nações, como visto anteriormente. No que se refere aos acordos bilaterais, sem a participação

dos palestinos, sua natureza inter partes não atinge a esfera jurídica destes. Quanto aos atos

unilaterais, além da ausência de eficácia jurídica, tem-se a ilegalidade, tendo a anexação da

Cisjordânia pela Jordânia e a de Jerusalém Oriental por Israel não produzido qualquer efeito –

do ponto de vista do direito internacional – sobre a soberania da região92. Portanto, nenhum

estado, seja Israel ou mesmo algum árabe, poderia comprometer os direitos inalienáveis do

povo palestino, os quais – e expressamente o direito à soberania e independência nacional –

foram reconhecidos em inúmeras resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, como

visto anteriormente.

Sendo claro que, na visão deste trabalho, a soberania sobre a Cisjordânia e a Faixa de

Gaza pertencem ao Estado da Palestina – ou em ultima ratio, não pertencem a Israel – resta

ainda  demonstrar  o  porquê  das  fronteiras  serem  especificamente  estas,  visto  que,  como

mencionado acima, os Acordos de Armistício de 1949 – além de não serem tratados com

nenhuma  autoridade  palestina  –  previam expressamente  que  as  linhas  que  dividiriam os

territórios pertinentes não constituiriam fronteiras definitivas.

O entendimento da sociedade internacional de comporem o território palestino atual

os territórios da Faixa de Gaza e da Cisjordânia é de longa data. A Resolução 242 já trouxe a

90 No Acordo de Armistício entre Israel e Jordânia, esta disposição consta do artigo VI. O texto do Acordo, em 
inglês, está disponível em: <http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/MFADocuments/Yearbook1/Pages/Israel-
Jordan%20Armistice%20Agreement.aspx>.

91 Israel não possui uma constituição, mas sim um conjunto de Leis Básicas disciplinando as matérias de maior
importância para o Estado. A Lei Básica de 1980 proclama Jerusalém, “completa e unificada”, capital do
Estado  de  Israel.  Acesso  ao  texto  da  Lei  Básica,  em  inglês,  é  possível  em:
<http://knesset.gov.il/laws/special/eng/BasicLawJerusalem.pdf>.

92 Sobre este ponto específico serão tratados maiores explicações quando do capítulo 3.

http://knesset.gov.il/laws/special/eng/BasicLawJerusalem.pdf
http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/MFADocuments/Yearbook1/Pages/Israel-Jordan%20Armistice%20Agreement.aspx
http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/MFADocuments/Yearbook1/Pages/Israel-Jordan%20Armistice%20Agreement.aspx
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obrigação do exército israelense “se retirar dos territórios ocupados no recente conflito”, em

referência  à  Guerra  dos  Seis  Dias  de  1967.  Além disso,  posteriormente  à  Declaração  de

Independência Palestina, em 1988 foi aprovada pela Assembleia Geral a Resolução 43/177, a

qual  afirma em seu artigo  2 a  “necessidade de  permitir  que o povo palestino  exerça  sua

soberania sobre o território ocupado desde 1967”93. Do mesmo modo, a supracitada Resolução

67/19 reafirmou o direito do povo palestino à “independência em seu Estado da Palestina no

território palestino ocupado desde 1967”94.

A Organização pela Libertação da Palestina foi definida pela supracitada Resolução

3236 da Assembleia Geral como representante do povo palestino e aceita como uma entidade

observadora  da  organização  por  meio  da  Resolução  3237  do  mesmo  órgão95.  Em 15  de

novembro de 1988, a OLP proclamou a independência do Estado da Palestina,  aceitando,

como visto, pela primeira vez a coexistência de dois Estados na região, e um estado limitado à

Cisjordânia  e  a  Faixa de Gaza96,  renunciando a  qualquer  pretensão aos  demais  territórios

integrantes do antigo Mandato Britânico para a Palestina.

Por fim, reforçam os posicionamentos acima o entendimento prolatado pela Corte

Internacional  de Justiça em seu parecer  consultivo no Caso Construção de um Muro, em

2004. À ocasião, a respeito da aplicabilidade da Quarta Convenção de Genebra à Cisjordânia,

Israel  se  manifestou  previamente  alegando  que  o  referido  tratado  não  seria  aplicável  ao

território citado por não haver ali uma soberania reconhecida, ou seja, não haver uma “alta

parte contratante” como definido pelo artigo 1 da Convenção. Além de a Corte diferenciar

entre território israelense e o território palestino ocupado97, lembrou que os tratados devem ser

interpretados de boa fé98. Afirmou a Corte ainda que:

93 Texto traduzido do inglês. A mesma resolução determinou, em seu artigo 3, que a designação oficial da
Organização de Libertação da Palestina passaria a ser “Palestina”. O texto da resolução está disponível em:
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/43/177>.

94 Trecho  traduzido  do  inglês.  O  texto  completo  da  resolução  pode  ser  visto  em:
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/19>.

95 O  texto  da  resolução  está  disponível  em:  <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?
symbol=A/RES/3237(XXIX)>.

96 É sinal deste posicionamento a carta enviada pelo Presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, ao Secretário-
Geral das Nações Unidas em setembro de 2011, quando da ocasião do pedido de admissão da Palestina
como membro às  Nações Unidas.  No texto,  Abbas  pede  o reconhecimento  de seu país  “nas  bases  das
fronteiras  de  4  de  junho  de  1967,  com  Jerusalém  Oriental  como  sua  capital”.  Texto  disponível  em:
<https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/F6CF1ED25A5D8FE9852579170050C37F>.

97 A Corte relembrou que o parecer solicitado pela Assembleia Geral mencionava somente a construção do
muro “em Território Palestino Ocupado”, e reconhecendo que parte do muro estava sendo construído em
território israelense – ou seja, a oeste da Linha Verde – afirmou que não examinaria as consequências legais
da construção deste trecho. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian
Territory, Advisory Opinion: I.C.J. Reports 2004, p. 67.

98 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion:
I.C.J. Reports 2004, p. 174. 

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/F6CF1ED25A5D8FE9852579170050C37F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/19
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/43/177
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Enquanto os redatores das Regulações da Haia de 1907 estavam tão preocupados em
proteger os direitos de um estado cujo território fosse ocupado quando em proteger
os  habitantes  deste  território,  os  redatores  da  Quarta  Convenção  de  Genebra
buscaram garantir a proteção de civis em tempo de guerra, independentemente do
status dos territórios ocupados […].

Reforçando que esta  interpretação foi  adotada pelo  Conselho de Segurança,  pelo

Comitê Internacional da Cruz Vermelha, pelos estados partes da Quarta Convenção e pela

própria  Suprema Corte  de Israel,  a  Corte  firmou o entendimento de  que a  Cisjordânia  –

incluindo Jerusalém Oriental – constituiria território palestino ocupado. A Corte se absteve de

definir o status exato dos territórios palestinos99, mas não acatou a tese israelense de que este

país não possuiria obrigações oriundas do direito internacional humanitário – ou mesmo do

direito  internacional  dos  direitos  humanos  –  na  região.  Além  disso,  merece  menção  o

entendimento exarado no voto concorrente prolatado pelo Juiz Al-Khasawneh, que mencionou

que quando Israel diminui a importância da Linha Verde, coloca em questão a legalidade do

próprio título ao território incorporado em excesso à resolução de partilha de 1947100.

Tendo procedido com algumas definições necessárias à investigação que se propõe,

agora se conferirá a possibilidade deste debate alcançar as cortes internacionais competentes a

proferir uma decisão sobre a questão.

2.2. Admissibilidade perante as cortes internacionais

É  necessário  fazer  uma  avaliação  sobre  a  possibilidade  desta  discussão  –  se  há

responsabilidade internacional de Israel pela prática de atos de agressão contra a Palestina –

alcançar  cortes  internacionais  por  duas  razões  essenciais.  Primeiramente,  em que pese  as

cortes não terem poder de criar direito, sua jurisprudência é meio auxiliar para a determinação

das  normas  jurídicas  internacionais,  além  de  servir  como  fomento  à  criação  de  novos

preceitos  jurídicos,  sejam costumeiros  ou positivos  (MAZZUOLI,  2016,  p.  158-159).  Em

segundo lugar, a pertinência de se fazer essa análise é destacada pela necessidade de sabermos

se, efetivamente, tal questão poderá um dia ser analisada por alguma corte internacional. Será

trabalhada a admissibilidade perante a Corte Internacional de Justiça (doravante, CIJ ou “a

Corte”).

99 A Corte  afirmou  que  “entende  que  esta  Convenção  [Quarta  Convenção  de  Genebra]  é  aplicável  nos
territórios palestinos que antes do conflito se encontravam ao leste da Linha Verde e que, durante o referido
conflito,  foram ocupados  por Israel,  não  havendo necessidade de  alguma investigação  quanto ao status
preciso destes territórios.  Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian
Territory, Advisory Opinion: I.C.J. Reports 2004, p. 101.

100 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Separate Opinion
of Judge Al-Khasawneh: I.C.J. Reports 2004, p. 11.
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O papel da CIJ como “o principal órgão judiciário das Nações Unidas” – conforme

definido  pelo  artigo  92  da  Carta  –  torna  recorrente  a  referência  à  Corte  como  “Corte

Mundial”, uma alcunha que tem seus equívocos. A CIJ não tem o poder – como será melhor

explicitado  –  de  julgar  os  Estados  em  casos  contenciosos  a  não  ser  que  esses  tenham

manifestado sua vontade de alguma forma no sentido de apresentar-se em juízo. No entanto,

sua supratranscrita descrição pela Carta das Nações das Unidas, bem como sua prerrogativa

de proferir – a pedido a pedido do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral das Nações

Unidas, por exemplo – pareceres consultivos em questões referentes ao direito internacional a

colocam em um patamar único dentre as demais cortes internacionais101 (THIRLWAY, 2003,

p.  559-560).  Além disso,  o  interesse  pela  jurisdição  da  Corte  intensificou-se  nas  últimas

décadas (BARRETO, 2016, p. 430). Por essas razões, optou-se por priorizar a admissibilidade

perante a CIJ em detrimento de outras formas judiciais ou semijudiciais102 de resolução de

controvérsias.

O artigo 36, §2º, do Estatuto da Corte demanda que a questão trazida à análise da CIJ

constitua, na versão oficial em português, uma “controvérsia de ordem jurídica”, enquanto

que o texto original em inglês traz a expressão legal dispute. Em julgados anteriores a Corte já

se manifestou no sentido de que a  discussão quanto à  existência  de uma controvérsia  de

ordem jurídica  é  “matéria  de  determinação  objetiva”103 e  que  “deve  ser  mostrado  que  a

reivindicação  de  uma  parte  é  positivamente  oposta  pela  outra”104.  Em  julgamento  mais

recente, no Caso Cessação da Corrida Armamentista Nuclear, a Corte afirmou ainda que “a

conduta  das  partes  pode  também  ser  relevante,  especialmente  quando  não  tenha  havido

comunicações  diplomáticas”105.  Nesse  caso  –  iniciado  pelas  Ilhas  Marshall  contra  Reino

Unido, Índia e Paquistão – a CIJ entendeu que não havia controvérsia de ordem jurídica pela

razão do demandante ter se limitado a defender em fóruns internacionais o desarmamento

nuclear, mas nunca contatado diretamente os demandados para que se comprometessem com

este objetivo106.

101 Registre-se ainda que o artigo 94, §2º, da Carta das Nações Unidas prescreve que o descumprimento de
sentença da CIJ pode ser levado à análise do Conselho de Segurança, situação na qual a questão poderia,
inclusive, ser considerada como uma ameaça à paz. Cf. BARRETO, 2016, p. 431.

102 Como a Corte Permanente de Arbitragem.
103 Interpretation of Peace Treaties, Advisory Opinion: I.C.J. Reports 1950, p. 74.
104 South  West  Africa  Cases  (Ethiopia  v.  South  Africa;  Liberia  v.  South  Africa),  Preliminary  Objections,

Judgment of 21 December 1962: I.C.J. Reports 1962, p. 328.
105 Obligations Concerning Negotiations to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament

(Marshall Islands v. United Kingdom), Preliminary Objections, Judgment of 5 October 2016: I.C.J. Reports
2016, p. 18.

106 Este  posicionamento  recebeu  duras  críticas  do  Juiz  Antônio  Augusto  Cançado  Trindade,  que  em voto
dissidente se manifestou dizendo que houve por parte da Corte um excesso de formalismo e que no caso em
análise  os  países  demandados  claramente  negaram  a  tese  das  Ilhas  Marshall,  restando  inequívoca  a
existência de uma controvérsia de ordem jurídica. O juiz ainda citou julgados anteriores que confirmariam
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Desde o fracasso da Cúpula de Camp David em 2000, o  contato direto entre  os

estados palestino e israelense tornou-se muito errático. No entanto, diferentemente do caso

analisado pela  Corte,  o Estado da Palestina já manifestou,  em tratativas frustradas,  que o

estado israelense  deve  parar  com a  construção  de  assentamentos107 e  que  as  negociações

deveriam  partir  da  chamada  Iniciativa  de  Paz  Árabe108,  cujo  um  dos  pressupostos  é  a

desocupação  dos  territórios  palestinos.  Além  disso,  publicamente  condenou  invasões

israelenses à Faixa de Gaza, como em 2008109 e em 2014110, como atos de agressão. Foi após

este  último  conflito  que  o  presidente  palestino  Mahmoud  Abbas  afirmou  que  buscaria  a

condenação  israelense  pelo  Tribunal  Penal  Internacional111.  A  Palestina  baseia  tais

posicionamentos na ocorrência de violações ao direito internacional112. O Estado de Israel, por

sua vez, tem visão diametralmente oposta àquela dos palestinos. Afirma que os assentamentos

não são ilegais, que não possui um dever de desocupar os territórios palestinos e, inclusive,

que tem direito a definir Jerusalém – unificada – como sua capital113. Resta evidente que há

uma controvérsia de ordem jurídica, e ainda que a manifestação de uma parte é contestada

pela outra.

O locus standi de Israel perante a Corte é autoevidente. Conforme o artigo 93, §1º, da

Carta das Nações Unidas, todos os membros da ONU também são do Estatuto da Corte. Mas

e quanto a Palestina? Até a presente data, o país não tentou ingressar com uma demanda

perante a CIJ114,  de modo que esta ainda não analisou tal  possibilidade.  O fato do estado

palestino não ser membro das Nações Unidas não apresenta empecilho, visto ser possível ser

membro do Estatuto da Corte sem ser membro da ONU115 (THIRLWAY, op. cit., p. 567). Foi

seu entendimento.  Obligations Concerning Negotiations to Cessation of  the Nuclear Arms Race and to
Nuclear Disarmament (Marshall Islands v. United Kingdom), Preliminary Objections, Dissenting Opinion
of Judge Cançado Trindade: I.C.J. Reports 2016, p. 1-88.

107 Disponível em: <http://www.timesofisrael.com/palestinians-yes-to-jews-no-to-settlers-in-our-state/>.
108 Disponível  em:  <https://www.theguardian.com/world/2017/may/24/israel-palestine-trump-arab-peace-

initiative>.
109 Nesta  ocasião,  o  presidente  palestino  Mahmoud  Abbas,  inclusive,  se  referiu  à  ação  israelense  como

“agressão”.  Disponível  em:
<http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2008/12/20081231181418151724.html>.

110 Disponível em: <http://www.maannews.com/Content.aspx?id=711019>.
111 Disponível  em:  <http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Abbas-If-Security-Council-bid-fails-we-will-

join-ICC-may-end-security-cooperation-with-Israel-376739>.
112 Manifestação oficial disponível em: <https://www.nad.ps/en/our-position/borders>.
113 Tais  posicionamentos  do  governo  israelense  podem  ser  conferidos  em:

<http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Issues/Pages/FAQ_Peace_process_with_Palestinians_Dec_2009.aspx
>.

114 É possível que isto mude em breve, tendo em vista que o Presidente Mahmoud Abbas afirmou recentemente
a  intenção  de  “continuar  nosso  trabalho  com  as  cortes  internacionais”.  Disponível  em:
<http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Abbas-Palestinians-working-with-intl-courts-against-Israeli-
settlements-480852>.

115 A Resolução 9 do Conselho de Segurança, uma das primeiras aprovadas, definiu as circunstâncias nas quais
um país não-membro da Organização das Nações Unidas poderia ter acesso à jurisdição contenciosa da
Corte. O mesmo deveria depositar na Secretaria-Geral da Organização uma declaração informando aceitar a

http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Abbas-Palestinians-working-with-intl-courts-against-Israeli-settlements-480852
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Abbas-Palestinians-working-with-intl-courts-against-Israeli-settlements-480852
http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Issues/Pages/FAQ_Peace_process_with_Palestinians_Dec_2009.aspx
http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Issues/Pages/FAQ_Peace_process_with_Palestinians_Dec_2009.aspx
https://www.nad.ps/en/our-position/borders
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Abbas-If-Security-Council-bid-fails-we-will-join-ICC-may-end-security-cooperation-with-Israel-376739
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Abbas-If-Security-Council-bid-fails-we-will-join-ICC-may-end-security-cooperation-with-Israel-376739
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=711019
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2008/12/20081231181418151724.html
https://www.theguardian.com/world/2017/may/24/israel-palestine-trump-arab-peace-initiative
https://www.theguardian.com/world/2017/may/24/israel-palestine-trump-arab-peace-initiative
http://www.timesofisrael.com/palestinians-yes-to-jews-no-to-settlers-in-our-state/
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este o caso, por exemplo, da Suíça, que em 1948 reconheceu a jurisdição compulsória da

Corte mas tornou-se membro das Nações Unidas somente em 2002116. Além disso, frisa-se

que após a aprovação da anteriormente mencionada Resolução 67/19 da Assembleia Geral,

não haveria óbice à atuação da Palestina perante a Corte, visto que – conforme o artigo 34 de

seu Estatuto – somente estados podem acessar a jurisdição contenciosa da CIJ, e a sociedade

internacional  já  deixou  claro  seu  entendimento  quanto  ao  preenchimento  desta  condição.

Tanto  Palestina  quanto  Israel  ainda  não  emitiram  alguma  declaração  de  aceitação  da

jurisdição compulsória da Corte. Isto não representa, per se, uma barreira ao acesso dos países

à  CIJ,  visto  que  há  diferentes  formas  de  alcançar  sua  jurisdição,  sendo  a  declaração  de

aceitação somente uma delas.

Duas formas que se apresentam inicialmente seriam através da provocação da Corte

pela Palestina e uma aceitação expressa – o chamado compromis – ou tácita – por meio do

forum prorogatum – por parte de Israel. O estado judeu não tem demonstrado, entretanto,

interesse em tratar de qualquer tema relacionado à Palestina por meio de cortes internacionais.

Publicamente, inclusive, condenou iniciativas palestinas nesse sentido117, dificultando – para

não  dizer  inviabilizando  –  essas  possibilidades.  Outra  opção  seria  o  acesso  por  meio  de

cláusulas  compromissórias  constantes  de tratados,  os  quais  trouxessem a previsão  de  que

divergências quanto à sua interpretação ou aplicação fossem resolvidas pela CIJ (Ibid.,  p.

568). São exemplos de tratados que possuem esta previsão a Convenção Internacional Sobre a

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e a Convenção Contra a Tortura e

Outros  Tratamentos  ou  Penas  Cruéis,  Desumanas  e  Degradantes,  a  qual  é  trazida,

respectivamente, em seus artigos 22 e 30, §1º. Tanto Israel como Palestina ratificaram estas

convenções.  No  entanto,  confirmando  sua  postura  de  aversão  ao  acesso  às  cortes

internacionais, o governo de Tel Aviv apresentou reservas às respectivas cláusulas118. Ainda

que Israel não adotasse tal postura, não haveria como acessar a jurisdição da Corte para tratar

da matéria objeto deste trabalho por meio de uma cláusula compromissória, visto que não

jurisdição  da  Corte  bem como  que  cumprirá  suas  decisões.  O  texto  da  resolução  está  disponível  em:
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/9(1946)>.

116 Tal  informação  pode  ser  conferida  em:  <http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?
p1=5&p2=1&p3=1&sp3=a>.

117 A posição israelense é de que tal postura “unilateralista” – termo usado pelo governo de Tel Aviv – da
Palestina representa um entrave às negociações de paz. Isto pode ser visto quando da primeira tentativa
palestina de acesso à jurisdição do TPI – a qual será tratada mais detalhadamente mais adiante – em 2009,
em manifestação disponível em: <http://www.jpost.com/International/ICC-Can-PA-complain-of-crimes-on-
Palestinian-territory>.

118 A reserva quando da ratificação da Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial pode ser conferida em: <https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/1979/CN.3.1979-
Eng.pdf>. A reserva quanto à cláusula compromissória constante da Convenção Contra a Tortura e Outros
Tratamentos  ou  Penas  Cruéis,  Desumanas  e  Degradantes  está  disponível  em:
<https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/1991/CN.224.1991-Eng.pdf>.

https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/1991/CN.224.1991-Eng.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/1979/CN.3.1979-Eng.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/1979/CN.3.1979-Eng.pdf
http://www.jpost.com/International/ICC-Can-PA-complain-of-crimes-on-Palestinian-territory
http://www.jpost.com/International/ICC-Can-PA-complain-of-crimes-on-Palestinian-territory
http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=1&sp3=a
http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=1&sp3=a
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/9(1946
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existe uma convenção internacional contra agressão – sua definição consta, sim, da Resolução

3314  da  Assembleia  Geral  –  e,  menos  ainda,  uma  previsão  de  que  eventuais  litígios

envolvendo acusação de agressão sejam solucionados pela Corte.

A CIJ poderia, ainda, tratar da questão não por meio de um processo contencioso,

mas sim por meio de um parecer consultivo. Tal caminho de acesso à jurisdição da Corte para

tratar  de  questões  jurídicas  atinentes  ao  conflito  israelo-palestino  não  é  inédito,  tendo

ocorrido, como visto, no parecer consultivo proferido no Caso Construção de um Muro. Antes

da aprovação da resolução de partilha em 1947, inclusive,  alguns países árabes buscaram

aprovar  uma  solicitação  de  parecer  consultivo  à  Corte  sobre  a  legalidade  da  divisão  da

Palestina nos termos então propostos, mas tal iniciativa não obteve o apoio necessário para

adoção pela Assembleia Geral (CATTAN,  op. cit., p. 46-47). Entretanto, um parecer nestes

termos não parece algo que possa ser solicitado por algum dos legitimados em um futuro

próximo, além de apresentar algumas complicações.

A abstenção  de  fazê-lo  poderia  ser  entendida,  em  primeiro  lugar,  pela  falta  de

interesse prático. O Estado de Israel já tem sido reiteradamente condenado – sobretudo pela

Assembleia Geral e por comitês das Nações Unidas – por inúmeras violações perpetradas, de

alguma  maneira,  contra  os  palestinos.  Quando  solicitou  o  parecer  consultivo  sobre  a

construção do muro em 2003, a Assembleia Geral não estava indagando se a construção do

mesmo era ilegal, pois isso ela própria já havia declarado119. No entanto, a própria Corte, para

definir as “consequências legais” da construção do muro, teve de analisar se tal construção

era, de fato, ilegal. Sua conclusão positiva, mesmo se tratando de questão sobra a qual não foi

indagada, conferiu enorme peso jurídico à violação, sendo hoje impossível tratar do muro sem

mencionar o julgado da Corte.

Contudo, no que se refere à constatação de haver ou ter havido um ato de agressão, a

situação é diversa. A Carta das Nações Unidas é expressa, em seu artigo 39, ao dispor que “[o]

Conselho de Segurança determinará a existência de qualquer ameaça à paz, ruptura de paz ou

ato de agressão, e fará recomendações ou decidirá que medidas deverão ser tomadas […]”.

Conforme  afirma  Aziz  Saliba,  “a  Carta  concedeu  ao  Conselho  de  Segurança

discricionariedade  na  decisão  de  quando […]  e  como  agir”  (2009,  p.  26).  Diante  da

especificidade do poder de veto dos cinco membros permanentes do Conselho, a quantidade

de vezes que o órgão reconheceu a ocorrência de uma destas situações foi reduzida. A vagueza

119 Um exemplo foi a Resolução ES-10/13 da Assembleia Geral, aprovada poucos meses antes da solicitação do
parecer consultivo à Corte. Logo em seu artigo 1 declara que o muro está em contrariedade “com as normas
relevantes de direito internacional”, além de, em sua terceira cláusula preambular, reafirmar o princípio da
inadmissibilidade  da  aquisição  de  território  pela  força.  O  texto  está  disponível  em:
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/ES-10/13>.

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/ES-10/13
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da expressão “ameaça à paz” permitiu que ela fosse reconhecida em um número maior de

vezes – até mesmo por ocasião da Guerra de 1948120 – e principalmente após o fim da Guerra

Fria (SHAW, op. cit., p. 1237-1241).

O enunciado do artigo 39 permite a conclusão da existência de uma gradação de

gravidade da situação a ser reconhecida pelo Conselho de Segurança. Por isso, a expressão

“ruptura de paz” só foi utilizada em resoluções do Conselho por quatro vezes: quando das

invasões da Coreia do Sul pela Coreia do Norte em 1950121, das Ilhas Malvinas pela Argentina

em 1982122 e do Kuwait pelo Iraque em 1990123, bem com o no decorrer da Guerra Irã-Iraque,

em 1987124. A definição expressa de que algum país havia praticado, nos termos do artigo 39,

um  “ato  de  agressão”  jamais  constou  de  uma  resolução  do  Conselho  de  Segurança125

(DINSTEIN,  op. cit.,  p. 318). Isto não impediu que resoluções do órgão mencionassem o

termo “ato de agressão126” ou expressamente condenassem certos atos que são classificados

como atos  de agressão.  Como será melhor trabalhado mais adiante,  a Resolução 3314 da

Assembleia  Geral  trouxe a  definição  de  que atos  seriam esses127.  Um dos quais,  como a

invasão  por  um  estado  do  território  de  outro  estado,  foi  expressamente  condenada  na

resolução do Conselho aprovada quando do início da Guerra do Golfo128. Ora, independente

do nomen juris adotado pelo Conselho ou da gradação da gravidade a ser definida por este,

houve o uso ilícito da força que configurou um ato de agressão como definido pela Resolução

3314 da Assembleia Geral.

Se o reconhecimento das situações narradas no artigo 39 da Carta das Nações Unidas

não é tão comum, no caso de Israel ela é praticamente não existente. A última ocasião na qual

120 O artigo 1 da Resolução 54 do Conselho de Segurança, aprovada em julho de 1948, determina que “a
situação na Palestina constitui uma ameaça à paz no sentido do artigo 39 da Carta das Nações Unidas”. Seu
texto, em inglês, está disponível em: <http://undocs.org/S/RES/54(1948)>.

121 Resolução 82 do Conselho de Segurança, disponível em: <http://undocs.org/S/RES/82(1950)>.
122 Resolução 502 do Conselho de Segurança, disponível em: <http://undocs.org/S/RES/502(1982)>.
123 Resolução 660 do Conselho de Segurança, disponível em: <http://undocs.org/S/RES/660(1990)>.
124 Resolução 598 do Conselho de Segurança, disponível em: <http://undocs.org/S/RES/598(1987)>.
125 Curiosamente, e apesar de uma natureza aparentemente  ultra vires, a determinação da ocorrência de uma

agressão  já  constou  de  resolução  da  Assembleia  Geral.  A Resolução  498,  adotada  –  apesar  de  não
mencionado expressamente – o mecanismo de Uniting for Peace trazido pela Resolução 377 A do mesmo
órgão, determinou que a intervenção da República Popular da China na Guerra da Coreia foi uma agressão.
Ambas  as  resoluções  estão  disponíveis,  respectivamente,  em:
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/498(V)>  e
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/377(V)>.

126 Uma destas situações pode ser percebida no curioso enunciado da Resolução 602. O Conselho afirmou que a
execução, por parte da África do Sul, de “atos de agressão contra Angola constituem uma séria ameaça à paz
e à segurança internacionais”. A resolução está disponível em: <https://undocs.org/S/RES/602(1987)>.

127 Deve ser feita a ressalva de que a mesma resolução traz em seu artigo 2 a previsão de que o Conselho de
Segurança  poderá,  à  luz  das  circunstâncias,  não  determinar  um ato  como de  agressão  por  não  ser  de
“suficiente  gravidade”.  Disponível  em:  <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?
symbol=A/RES/3314(XXIX)>.

128 A Resolução 660 do Conselho de Segurança, trazida na nota 123, em seu artigo 1, expressamente afirma que
“condena a invasão iraquiana do Kuwait.”

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/3314(XXIX
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/3314(XXIX
https://undocs.org/S/RES/602(1987
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/377(V
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/498(V
http://undocs.org/S/RES/598(1987
http://undocs.org/S/RES/660(1990
http://undocs.org/S/RES/502(1982
http://undocs.org/S/RES/82(1950
http://undocs.org/S/RES/54(1948
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o Conselho reconheceu haver uma ameaça à paz foi na Guerra do Líbano em 2006, travada

entre forças israelenses e as forças paramilitares do Hezbollah. Ainda assim, não se referiu

especificamente às ações israelenses129, mas somente à “situação no Líbano”130. Não houve

semelhante manifestação do Conselho mesmo nas controversas ações israelenses, nos anos

seguintes, na Faixa de Gaza. Este é um dos reflexos do que Daphna Shraga chama de “deficit

de legitimidade” e atuação seletiva do Conselho, o qual – diante de sua natureza política –

responde diferentemente a depender dos atores e das circunstâncias envolvidas (2011, p. 33-

35). É notório que este problema não é específico a Israel131, mas revela um quadro no qual

pode ter sido praticado um ato de agressão e o Conselho permanece inerte ou, por meio de um

veto negativo de um dos cinco membros permanentes132,  deixa de reconhecê-la  como tal.

Como pode a Corte Internacional de Justiça atuar em uma situação destas?

Diante  da  previsão  expressa  da  Carta  das  Nações  Unidas,  uma  resolução  da

Assembleia Geral que solicitasse um parecer consultivo sobre a questão à Corte seria  ultra

vires.  Por ocasião do Caso Construção de um Muro, diante  da alegação de Israel de que

aquele pedido seria  ultra vires,  a  Corte  afirmou que a  prática tanto da Assembleia  Geral

quanto do Conselho de Segurança ao longo das décadas foi de poderem trabalhar os mesmos

temas sob enfoques diferentes. Enquanto o Conselho considerava matérias relacionadas à paz

e  segurança  internacionais,  a  Assembleia  partia  de  aspectos  humanitários,  sociais  e

econômicos, sendo ambas as atuações plenamente compatíveis133. No entanto, para a definição

de um ato de agressão, não há margem de interpretação que permita a atuação da Assembleia

129 Registra-se que durante a Crise do Suez em 1956, quando em ação conjunta Israel, França e Reino Unido
buscaram iniciar ações militares para reverter a estatização do Canal de Suez, em uma época que o governo
de Tel Aviv não possuía um alinhamento estratégico com os Estados Unidos, foram apresentados projetos de
resolução que condenavam as ações israelenses. Tais projetos apresentados – destaca-se – um pela delegação
americana e outro pela soviética foram vetados por franceses e britânicos. Mesmo definindo o dever de
Israel se retirar do território egípcio e declarando que suas ações violavam o acordo de armistício assinado
com esse país, nenhum dos projetos previa, se quer, estar presente uma “ameaça à paz”. Os projetos de
resolução citados estão disponíveis em: <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/3710> e
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/3713/Rev.1>.

130 Disposição  constante  da  última  cláusula  preambular  da  Resolução  1701  do  Conselho  de  Segurança,
disponível em: <http://undocs.org/S/RES/1701(2006)>.

131 Outro exemplo contemporâneo é a atuação da Federação Russa perante resoluções que condenem as ações
da República Árabe Síria. A mais recente utilização da prerrogativa de veto pelos russos no Conselho de
Segurança foi em abril deste ano, ao votar negativamente ao Projeto de Resolução S/2017/315, o qual está
disponível em: <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/315>.

132 É necessário ressaltar que nem sempre é a prerrogativa do veto a responsável pela não aprovação destas
resoluções. Um exemplo é o projeto de resolução S/2014/916 apresentado pela Jordânia, o qual determina a
desocupação israelense  dos territórios  palestinos ocupados  em, no máximo,  doze meses,  além da plena
efetivação de um estado palestino até  o fim de 2017. Levado a votação,  diante de um alto  número de
abstenções, não alcançou o mínimo necessário sequer para sua aprovação. O projeto está disponível em:
<https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/1ce874ab1832a53e852570bb006dfaf6/a12252711015996d852
57dbf00536b1c?OpenDocument>.

133 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion:
I.C.J. Reports 2004, p. 149-150.

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/1ce874ab1832a53e852570bb006dfaf6/a12252711015996d85257dbf00536b1c?OpenDocument
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/1ce874ab1832a53e852570bb006dfaf6/a12252711015996d85257dbf00536b1c?OpenDocument
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/315
http://undocs.org/S/RES/1701(2006
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/3713/Rev.1
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/3710
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Geral. Uma solicitação nestes termos seria ultra vires, sendo necessário que tal pedido viesse

do  Conselho.  Ainda  assim,  tal  solicitação,  se  oriunda  deste  órgão,  significaria  uma

manifestação de que o mesmo é incapaz de cumprir a prerrogativa que lhe foi conferida pela

Carta.

E recebendo a solicitação do parecer,  poderia a Corte se manifestar? Também no

Caso Construção de um Muro, Israel lembrou do parecer consultivo dado ainda pela Corte

Permanente  de  Justiça  Internacional,  no  Caso  Carélia  Oriental.  Tratando  de  uma  disputa

territorial entre Finlândia e a então União Soviética, a Corte se recusou a se manifestar por

entender que a questão deveria ser tratada em processo contencioso, com a manifestação de

ambas as partes. No entanto, a Corte Internacional de Justiça lembrou que já no parecer do

Caso Saara Ocidental havia entendido que, em havendo vasta documentação sobre a situação,

não haveria óbice para que se procedesse com a análise do alegado, mesmo se uma parte

envolvida não participasse do processo consultivo. Reafirmando o mesmo entendimento no

Caso  Construção  de  um Muro134,  fica  aparente  que,  caso  recebesse  um  parecer  que  lhe

indagasse sobre a existência de um ato de agressão israelense contra o Estado da Palestina –

diante  de  todos  os  relatórios  produzidos  por  órgãos  das  Nações  Unidas  bem  como  por

diversas  ONGs  sobre  a  atuação  israelense  na  região  –  poderia  a  Corte  se  manifestar.  A

necessidade do Conselho de Segurança se manifestar, no entanto, é intransponível.

Em obra sobre o órgão, Aziz Saliba introduz o questionamento se o Conselho seria

legibus solutus, ou seja, se o mesmo teria uma margem de atuação ilimitada, ao que o autor

conclui que não: o Conselho está obrigado a atuar conforme o direito internacional (op. cit., p.

95-132). Um exemplo citado pelo autor é o famoso caso Barcelona Traction, no qual a Corte

afirmou o seguinte:

[U]ma distinção essencial deveria ser feita entre as obrigações de um estado em
relação à comunidade como um todo e aquelas exigíveis de um outro estado […].
Pela própria natureza, as primeiras são de interesse de todos os estados. Tendo em
vista a importância dos direitos envolvidos, todos os estados podem ser considerados
possuidores de interesse jurídico na sua proteção; elas são obrigações  erga omnes.
Tais obrigações derivam, por exemplo, no direito internacional contemporâneo, da
ilegalização dos atos de agressão e de genocídio, bem como dos princípios e regras
concernentes  aos  direitos  fundamentais  da  pessoa  humana,  inclusive  a  proteção
contra escravidão e discriminação racial135.

Diante do entendimento da Corte, a ilegalidade dos atos de agressão é uma norma de

jus cogens, e a obrigação de observá-la é erga omnes (Ibid., p. 109-110). Desta feita, havendo

134 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion:
I.C.J. Reports 2004, p. 161-162.

135 Tradução retirada  do livro  de SALIBA, 2009,  p.  110.  Barcelona Traction,  Light  and Power Company,
Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 32.
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um descumprimento de uma norma de jus cogens – como um estado que comete um ato de

agressão – não pode o Conselho de Segurança afirmar que este não ocorreu. A prática do

órgão, todavia, não tem sido esta, em regra. Como visto, diante da força da expressão “ato de

agressão”, o Conselho tem usado as demais expressões de “ameaça à paz” ou “ruptura da

paz”. Mesmo assim, este não tem sido o caso em relação a Israel. O artigo 24 da Carta das

Nações Unidas dispõe que “seus Membros conferem ao Conselho de Segurança a principal

responsabilidade  na  manutenção  da  paz  e  da  segurança  internacionais”.  Diante  desta

responsabilidade principal, quando o Conselho nada afirma, significa que não houve um ato

de agressão? Esta foi uma das teses levantadas pelos Estados Unidos da América por ocasião

do julgamento do Caso Nicarágua. Diante da previsão da Carta, não poderia – seguindo o

entendimento americano – tal análise ser efetuada pela Corte136.

Como  atesta  Christine  Gray,  a  Corte  tem mantido  uma  postura  discreta  quando

levada a se manifestar e evitou afirmações categóricas quanto a ter a última palavra – em vez

do Conselho de Segurança – em definir a ocorrência de atos de agressão ou mesmo de uso

ilícito  da  força  (2008,  p.  14).  Mesmo  assim,  a  jurisprudência  da  CIJ  permite  chegar  a

importantes conclusões sobre a matéria. Diante da supramencionada alegação americana no

Caso Nicarágua, a Corte afirmou – em uma passagem chamada por Gray de “obscura” (Ibid.,

p. 16) – que houve um equívoco em relacionar a demanda nicaraguense com as prerrogativas

do  Conselho  constantes  do  artigo  39  da  Carta,  sendo  correto,  em  realidade,  analisar  o

envolvimento americano nas atividades militares e paramilitares na Nicarágua à luz do artigo

2, §4º, da Carta, o qual traz a proibição do uso ou ameaça de uso da força137. Mais reveladora

ainda foi a postura adotada pela Corte quando do julgamento de um dos Casos Atividades

Armadas no Território do Congo. Na ação movida pela República Democrática do Congo

contra  Uganda,  o  demandante  expressamente  pediu  que  o  demandado  fosse  declarada

“culpada por um ato de agressão nos termos do artigo 1 da Resolução 3314 da Assembleia

Geral”138. A Corte nem confirmou nem rejeitou a alegação congolesa, se omitindo sobre o

pedido, apenas reconhecendo o uso ilegal da força por parte de Uganda139.

Christine  Gray  entende  que  esta  postura  demonstra  um  entendimento  de  que

“matérias contidas no Capítulo VII [da Carta das Nações Unidas e onde está inserido o artigo

136 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America),
Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 431-432.

137 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America),
Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 434.

138 Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment:
I.C.J. Reports 2005, p. 16.

139 Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment:
I.C.J. Reports 2005, p. 280-283.
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39] não podem ser apropriadamente analisadas pela Corte” (Ibid.,  loc. cit.). No entanto, não

há julgado da CIJ que afirme isso e, mesmo que se julgue os casos à luz do artigo 2, §4º, da

Carta, não há impedimento para que a Corte analise ter ocorrido um ato de agressão. Em seu

voto separado no caso acima mencionado envolvendo a República Democrática do Congo, o

Juiz Elaraby, com muito acerto, afirmou que “[m]esmo que o uso do termo [de agressão] no

discurso político e popular é constantemente bastante controverso, ainda assim se mantém que

agressão é um conceito legal com conotações legais e consequências legais,  matérias que

claramente ao mandato da Corte, […]”140. Dispôs ainda que “[a] Corte Internacional de Justiça

não foi concebida como uma corte penal, porém seu veredito gera efeitos amplos sobre a

busca da comunidade internacional em deter potenciais agressores e em superar a cultura da

impunidade141.”

A própria Corte já assentou, no Caso Certas Despesas, que a responsabilidade do

Conselho de Segurança em manter a paz e a segurança internacionais é “primária” e não

“exclusiva”142 e que “quando a Organização [das Nações Unidas] toma uma ação que assegura

a afirmação de que foi adotada pelo cumprimento de um dos objetivos das Nações Unidas, há

uma presunção de que tal ação não é ultra vires da Organização”143. Assim, parece correta a

afirmação de Alexander Orakhelashvili ao afirmar que, a  contrario sensu, se as medidas do

Conselho não forem adotadas seguindo os princípios e os objetivos da Carta, a presunção de

validade de, por exemplo, uma resolução, pode ser afastada (2005, p. 82).

Tem-se o seguinte quadro: sendo a definição de um ato de agressão também um

conceito  jurídico,  a  Corte  tem sim capacidade  de  reconhecer  a  ocorrência  de  um ato  de

agressão. É certo que é bastante improvável haja algum reconhecimento do cometimento de

um ato de agressão por parte de Israel, seja pela Corte ou pelo Conselho. Este último o é

diante de sua própria prática de jamais ter reconhecido, expressamente, a prática de um ato de

agressão nos termos do artigo 39 da Carta das Nações Unidas e, principalmente, por haver um

aliado estratégico israelense dentre os cinco membros permanentes do Conselho. Quanto à

CIJ, como visto, Israel tem adotado uma postura de aversão à jurisdição internacional, e um

estado – ainda – não pode ser julgado sem seu consentimento, apesar de que, como visto, se o

Conselho solicitasse um parecer à Corte, poderia esta efetuar tal análise. Sob última análise,

140 Traduzido do inglês. Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v.
Uganda), Separate Opinion of Judge Elaraby: I.C.J. Reports 2005, p. 330.

141 Traduzido do inglês. Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v.
Uganda), Separate Opinion of Judge Elaraby: I.C.J. Reports 2005, p. 332-333.

142 Certain expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisory Opinion of 20
July 1962: I.C.J. Reports 1962, p. 163.

143 Traduzido do inglês. Certain expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2,  of the Charter),
Advisory Opinion of 20 July 1962: I.C.J. Reports 1962, p. 168.
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seguindo a  máxima  kompetenz-kompetenz,  a  Corte  define  sobre  o  que  ela  própria  possui

jurisdição  (SHAW,  op.  cit.,  p.  1070),  de  modo  que  sempre  é  possível  a  ocorrência  de

mudanças em seus entendimentos.

No entanto, improbabilidade não se configura impossibilidade. Ainda que o fosse, a

ausência  de  manifestação  do  Conselho  ou  da  Corte  não  significam que  não  ocorra  uma

violação. Diante da violação, em tese, de uma norma de jus cogens que é a prática de um ato

de  agressão,  devem  entidades  não-governamentais  e,  nesse  caso,  internacionalistas,  se

debruçarem  sobre  a  narrativa  fática  e  conferir  se  há  a  presença  de  atos  ilícitos  sendo

cometidos. É com esta análise com a qual este trabalho estará empenhado nos capítulos 3 e 4.

No primeiro serão checadas as regras que permitem o recurso à legítima defesa, os contornos

de um ataque armado, a possibilidade de sua autoria partir de grupos não-estatais, além da

possibilidade da prática de atos de agressão durante uma ocupação beligerante. Já no segundo,

será conferido se há, efetivamente, responsabilidade internacional de Israel por eventuais atos

de agressão.
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3. ATOS DE AGRESSÃO PERANTE O DIREITO INTERNACIONAL

3.1. Regras atinentes ao uso da força e à legítima defesa

Apesar  de  ser  recente  a  vedação  ao  uso  da  força  como  forma  de  resolução  de

controvérsias, a noção de ser necessária uma causa justa para a guerra – um casus belli – é de

longa data, até mesmo no Oriente Médio144. Na antiguidade, Cícero defendia, em Roma, a

distinção entre a  bellum injustum para a  bellum justum. Para esta ser configurada, deveria a

nação  oponente  ter  causado  uma  injustiça  à  Roma,  devendo  esta  proceder  com  uma

declaração formal de guerra. Posteriormente, a doutrina cristã – na qual destaca-se São Tomás

de Aquino – trazia o conceito de  causa justa,  sem a qual a guerra não seria lícita, sendo

necessário  ainda  uma  intenção  de  impor  o  bem  sobre  o  mal.  Na  Idade  Moderna,

internacionalistas clássicos como Francisco de Vitória,  Francisco Suárez e Hugo Grócio145

também buscaram razões que tornariam legítima a iniciativa de uma guerra (DINSTEIN, op.

cit., p. 65-69). Somente a partir do século XX foram dados os passos rumo à ilegalidade da

guerra. O Pacto da Liga das Nações buscou restringir seu uso, mas não tornou-a ilícita146.

Diferente foi o acordado no Pacto Briand-Kellog, de 1928, o qual proporcionou, em seu artigo

I, a “renúncia à guerra como política nacional” na relação com os demais estados147. Após a

Segunda Guerra Mundial e a criação da Organização das Nações Unidas, nova investida pela

ampliação desta ilegalidade foi realizada. No preâmbulo da Carta das Nações Unidas já veio

expressa a intenção de “preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra”.

Mas, afinal, o que caracteriza uma “guerra”? Oppenheim, em uma definição do início

do século XX, conceitua a guerra como “uma disputa entre dois ou mais estados por meio de

suas forças armadas com o objetivo de sobrepor uma à outra e impor condições de paz que

convierem ao vencedor” (op. cit., p. 60). Dinstein, por sua vez, vê a definição de Oppenheim

como incompleta, traçando uma distinção entre a guerra em seu sentido material e em seu

144 Já no segundo milênio antes de Cristo, os reinos do Egito, de Mitani e dos Hititas já guerreavam pela região.
No entanto, isso era feito sob a compreensão dominante à época de ser a guerra um dever tanto real como de
garantia de supremacia da “divindade vencedora”. Cf. ARMSTRONG, 2011, p. 41. 

145 Accioly, Nascimento e Casella chegam mesmo a afirmar que, antes de Grócio, o direito internacional era “o
direito da guerra”. Cf. 2012, p. 1201.

146 O artigo 12 do Pacto previa que as partes, quando diante de uma “disputa passível de levar a uma ruptura”,
deveriam  buscar  sua  solução  por  meios  judiciais  ou  pela  arbitragem.  Após  três  meses  desta  decisão,
poderiam recorrer  à  guerra.  Conforme  atesta  Shaw,  o  objetivo  do  Pacto  era  promover  um período  de
diminuição das tensões como aquele ocorrido após o assassinato do Arquiduque Francisco Ferdinando em
Sarajevo em 1914, o qual culminou na Primeira Guerra Mundial. Cf. op. cit., p. 1121-1122.

147 Tradução do texto em inglês do Pacto, disponível em: <http://avalon.law.yale.edu/20th_century/kbpact.asp>.

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/kbpact.asp
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sentido formal148, além de comentar que nem todo beligerante possui a intenção de subjugar o

inimigo  (op.  cit.,  p.  9-13).  O  autor  israelense  é  seguido  parcialmente  por  Mazzuoli149,

enquanto Gray o critica150. Fica evidente que a conceituação da guerra nunca foi pacífica,

somente sendo inconteste que esta ocorre entre dois estados diferentes, excluindo, portanto, as

guerras civis, onde – apesar do nome – os conflitos ocorrem entre facções diferentes dentro de

um único estado (DINSTEIN, op. cit., p. 5). Além disso, outras situações, como represálias e

bloqueios navais pacíficos, costumeiramente ficaram fora das definições de “guerra” (SHAW,

op.  cit.,  p.  1121).  Diante  destas  razões,  o  supracitado trecho do preâmbulo  da  Carta  das

Nações Unidas é o único no documento a conter o termo. O artigo 2 trouxe os princípios da

Organização, constando de seu parágrafo 4 a determinação central para esta matéria – sem

trazer a expressão “guerra” – a qual se traz abaixo:

Artigo  2.  A  Organização  e  seus  Membros,  para  a  realização  dos  propósitos
mencionados no Artigo 1, agirão de acordo com os seguintes Princípios:
[…]
4. Todos os Membros deverão evitar em suas relações internacionais a ameaça ou o
uso da força contra a integridade territorial ou a dependência política de qualquer
Estado,  ou  qualquer  outra  ação  incompatível  com  os  Propósitos  das  Nações
Unidas151.

Como relata Shaw, o emprego do termo “uso da força” foi benéfico por englobar

ações que não se adéquam ao conceito de “guerra” (Ibid.,  p. 1123). No entanto,  algumas

interpretações de seu texto fizeram alguns países como Reino Unidos, Estados Unidos e Israel

a defenderem que seria possível o uso da força quando “compatível com os Propósitos das

Nações Unidas”. Logo no primeiro caso encaminhado à Corte, o Caso Estreito de Corfu, a

questão  teve  de  ser  debatida.  Após  dois  navios  britânicos  chocarem-se  com  minas  que

estavam instaladas no Canal de Corfu, o Reino Unido enviou uma missão ao local para a

coleta de material probatório do ocorrido, adentrando em águas territoriais da Albânia sem o

consentimento deste país. Quando o caso foi levado à Corte, uma das teses britânicas alegava

que a intervenção foi necessária para a coleta do corpora delicti, visando aferir de quem seria

a responsabilidade pelos danos causados, o que seria lícito. A Corte rejeitou esta linha de

148 Segundo Dinstein, a guerra em sentido material é gerada pelo “uso efetivo de forças armadas”, ao passo que
na guerra sem sentido formal há somente uma declaração de guerra sem a prática real de atos neste sentido.
O autor cita como exemplos o caso de alguns países latino-americanos que declararam guerra à Alemanha
em ambas as guerras mundiais mas que “não trocaram um único tiro” com o adversário. Cf. 2011, p. 9-15.

149 O autor brasileiro defende a distinção de Dinstein entre os sentidos material e formal da guerra, mas acolhe a
noção defendida por Oppenheim de que um estado pressupõe sobrepor a outra parte aos seus desejos.  Cf.
MAZZUOLI, 2016, p. 1189-1190.

150 A autora enxerga a definição de Dinstein como “ampla e muito controversa”. Cf. GRAY, 2008, p. 1.
151 Tradução constante do Decreto 19.841 de 22 de outubro de 1945, o qual promulgou internamente a Carta das

Nações  Unidas  no  Brasil,  e  está  disponível  em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-
1949/d19841.htm>.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm
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defesa, informando que esta “política de força” gerou “os mais sérios abusos” historicamente,

e  que  o  respeito  pela  soberania  territorial  é  uma  “base  fundamental  das  relações

internacionais”, e isto não foi feito pelo Reino Unido nesse caso152. Como afirma Caio Gracco

Dias, mesmo que a Corte não tenha expressamente afirmado que se tratou de uso ilícito da

força, ela analisou a licitude de sua utilização no caso, tendo deixado claro que o emprego de

força  militar  como meio  de  solução  de  uma controvérsia  não  tem mais  lugar  no  direito

internacional (2016, p. 33-34).

Ainda nesse tema, o artigo 1 – que traz os propósitos das Nações Unidas – em seu

parágrafo 1, trouxe o seguinte:

Artigo 1. Os propósitos das Nações unidas são:
1. Manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim: tomar, coletivamente,
medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra
qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacíficos e de conformidade com os
princípios  da  justiça  e  do  direito  internacional,  a  um  ajuste  ou  solução  das
controvérsias ou situações que possam levar a uma perturbação da paz;

Como  tratado  no  subtópico  2.2,  a  responsabilidade  primária  para  determinar  a

existência de uma ameaça à paz, uma ruptura desta ou a ocorrência de um ato de agressão é,

nos termos do artigo 39, do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A sofisticação da

conceituação destes  termos,  todavia,  foi  feita  pela Assembleia  Geral.  O órgão aprovou as

anteriormente  mencionadas  Resoluções  2625  e  3314.  A  primeira,  a  Declaração  Sobre

Relações Amigáveis, “solenemente proclamou” o princípio da ilicitude do uso ou ameaça da

força  contra  a  integridade  territorial  ou  independência  política  de  um  estado.  Mais

expressamente, trouxe a previsão de que “[u]ma guerra de agressão constitui um crime contra

a paz, para o qual há responsabilidade sob o direito internacional”, devendo todos os estados

se absterem de  empregarem-na.  Destaca  ainda  o  dever  de  abster-se  de  atos  de represália

armada, de ações que privem povos de seu direito à autodeterminação e independência e,

ainda, que o território de um estado não será objeto de ocupação militar resultante do uso

ilícito da força.

O uso da força e aquisição territorial  por conquista são temas cuja regulação foi

bastante modificada ao longo da evolução do direito internacional153, mas não é deste século e

tampouco do último a noção de que a ocupação confere algum direito adquirido. Emerich de

Vattel, no século XVIII, em seu The Law of Nations, já dizia que somente após um tratado de

152 Corfu Channel case, Judgment of April 9th, 1949: I.C.J. Reports 1949, p. 34-35.
153 Oppenheim cita  o  exemplo ocorrido  durante  a  Grande Guerra  do Norte  (1700-1721),  durante  a  qual  a

Dinamarca  após  ocupar  territórios  alemães  pertencentes  à  Suécia  –  e  antes  de  um tratado  definitivo  –
vendeu-os para Hanôver. Cf. OPPENHEIM, 1912, p. 205.
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paz o domínio sobre o território se tornava perfeito (1852, p. 498). No início do século XX,

Lassa Oppenheim afirmava que ocupação territorial não concede soberania sobre o mesmo

(1912, p. 206). Além disso, mais recentemente, a soberania cada vez mais passou a ser vista

como de titularidade popular. Como ilustram Accioly, Silva e Casella (2012, p. 814):

O desenvolvimento do espírito democrático no mundo criou certo movimento de
opinião, especialmente a partir de meados do século XIX, em favor da ideia de que
nenhuma cessão de território deve ser válida sem que a respectiva população tenha,
mediante plebiscito, dado sua aquiescência.

O direito internacional público foi evoluindo para banir da legalidade a aquisição

territorial por meio da força. Na Primeira Conferência Pan-americana de 1890 já havia sido

condenada  a  conquista  territorial,  entendimento  que  posteriormente  foi  reforçado  ao  ser

previsto na Carta da Organização dos Estados Americanos154. Fora do continente americano,

podem ser citados ainda a garantia fornecida pelo Pacto da Liga das Nações contra ameaças

de  agressão  externa  à  integridade  territorial  dos  países-membros155,  bem  como  o

anteriormente  citado  Pacto  Briand-Kellog  de  1928,  o  qual  serviu  de  fundamento  para  as

sentenças do Tribunal de Nuremberg no pós-Segunda Guerra que condenaram líderes nazistas

por atos de agressão praticados (WRIGHT, 1970, p. 74). A Resolução 2625 da Assembleia

Geral das Nações Unidas, dispondo mais detalhadamente sobre a ilicitude do emprego da

força – ou sua ameaça – como mecanismo de resolução de litígios trouxe especificamente que

o “território de um Estado não será objeto de aquisição por outro Estado em resultado de

ameaça ou uso da força” e que “[n]enhuma aquisição territorial resultando da ameaça ou uso

da  força  será  reconhecida  como  legal”156.  Por  fim,  sintetiza  Valerio  Mazzuoli  quanto  à

ilegalidade contemporânea da conquista (op. cit., p. 552):

É  bom  que  fique  nítido  que  a  conquista  (também  chamada  debellatio,  porque
aniquila os habitantes nativos de determinado território) encontra-se banida e a sua
utilização acarreta a responsabilidade internacional do Estado. Ainda que o título de
domínio  (conquistado  pela  força)  seja  eventualmente  reconhecido  por  terceiros

154 Também chamada de Carta de Bogotá, traz a seguinte previsão em seu artigo 21: “O território de um Estado
é inviolável; não pode ser objeto de ocupação militar, nem de outras medidas de força tomadas por outro
Estado,  direta  ou  indiretamente,  qualquer  que  seja  o  motivo,  embora  de  maneira  temporária.  Não  se
reconhecerão as aquisições territoriais ou as vantagens especiais obtidas pela força ou por qualquer outro
meio  de  coação.”  Disponível  em:  <http://www.oas.org/dil/port/tratados_A-41_Carta_da_Organiza
%C3%A7%C3%A3o_dos_Estados_Americanos.htm#ch5>.

155 Previsão trazida no artigo 10 do Pacto, o qual enuncia:  “Os Membros da Sociedade comprometem-se a
respeitar e manter contra toda agressão externa a integridade territorial e a independência política presente
de  todos os  Membros  da Sociedade.  Em caso  de agressão,  ameaça ou perigo  de agressão,  o  Conselho
resolverá  os  meios  de  assegurar  a  execução  desta  obrigação.”  Disponível,  em  inglês,  em:
<http://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp>.

156 A Resolução 2625 de 1970 aprovou a Declaração Sobre os Princípios de Direito Internacional Envolvendo
Relações  Amigáveis  e  Cooperação  Entre  Estados  em Acordo  com  a  Carta  das  Nações  Unidas,  e  está
disponível em: <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625(XXV)>.

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625(XXV
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp
http://www.oas.org/dil/port/tratados_A-41_Carta_da_Organiza%C3%A7%C3%A3o_dos_Estados_Americanos.htm#ch5
http://www.oas.org/dil/port/tratados_A-41_Carta_da_Organiza%C3%A7%C3%A3o_dos_Estados_Americanos.htm#ch5
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Estados, estará sempre o Estado perdedor autorizado a impugnar os atos do Estado
agressor, a fim de reaver o domínio completo sobre o seu território. Em suma, hoje
em dia  a  conquista  não  é  mais  um modo  válido de  aquisição  de  território,  não
podendo  gerar  nenhum  efeito  jurídico157,  vez  que  se  encontra  repudiada  pelo
moderno direito das gentes,  por perturbar a paz, a segurança e a estabilidade da
sociedade internacional.

Este  princípio  foi  reforçado  pelo  Conselho  de  Segurança  das  Nações  Unidas

especificamente quando da anexação de Jerusalém Oriental  por Israel por inúmeras vezes

após 1967. A Resolução 242 é enfática em logo em sua segunda cláusula preambular  ao

afirmar estar “[e]nfatizando a inadmissibilidade da aquisição de território pela guerra,  e a

necessidade de trabalhar por uma paz justa e duradoura em que todo Estado da região possa

viver em paz e segurança”158.

A Resolução 3314, por sua vez, trouxe a Definição de Agressão, cuja conceituação

consta de seu artigo 1, o qual enuncia:

Agressão é o uso de força armada por um estado contra a soberania,  integridade
territorial  ou  independência  política  de  outro  estado,  ou  de  qualquer  maneira
inconsistente com a Carta das Nações Unidas, como definido nesta Definição.
Nota explicativa: Nesta Definição o termo “estado”:
(a) É usado sem prejuízo de questões de reconhecimento ou se um estado é membro
das Nações Unidas;
(b) Inclui o conceito de um “grupo de estados” quando apropriado.

Percebe-se que a Definição fez eco ao conteúdo do artigo 2, §4, da Carta. Os atos de

agressão são definidos no artigo 3, o qual traz:

Quaisquer dos seguintes atos, independente de uma declaração de guerra, deverão,
sujeito ao e em concordância com as previsões do artigo 2, qualificar como um ato
de agressão:
(a)  A invasão ou ataque por forças armadas de um estado do território de outro
estado,  ou  quaisquer  ocupações  militares,  mesmo  temporárias,  resultantes  dessa
invasão ou ataque, ou qualquer anexação pelo uso da força de um território de outro
estado ou parte do mesmo;
(b)  Bombardeio  pelas  forças  armadas  de  um estado  contra  o  território  de  outro
estado  ou  o  uso  de  quaisquer  armas  por  um estado  contra  o  território  de  outro
estado;
(c) O bloqueio dos portos ou costas de um estado pelas forças armadas de outro
estado;
(d) Um ataque pelas forças armadas de um estado às forças terrestres, marítimas ou
aéreas, ou às frotas marinha ou aérea de outro estado;
(e) O uso das forças armadas de um estado que estejam dentro do território de outro
estado com o acordo do estado recebedor, em contravenção às condições acertadas
para o acordo ou qualquer extensão da sua presença neste território após o fim do
acordo;

157 Como exemplos de Estados que foram totalmente anexados e tiveram a restauração de sua soberania plena
posteriormente,  Henry  Cattan  cita  a  Etiópia  e  a  Albânia,  anexadas  pela  Itália  em  1936  e  1939,
respectivamente. Cf. op. cit., p. 61.

158 Tradução  da  versão  oficial  em  inglês  da  resolução,  que  está  disponível  em:
<http://undocs.org/S/RES/242(1967)>.

http://undocs.org/S/RES/242(1967


50

(f) A ação de um estado em permitir que seu território,  o qual  tenha colocado à
disposição de outro estado, seja usado por este outro estado para perpetrar um ato de
agressão contra um terceiro estado;
(g)  O  envio  por  ou  em nome  de  um estado  de  bandos,  grupos,  irregulares  ou
mercenários armados, que conduzam atos de forças armadas contra outro estado de
tal  gravidade  que  se  assemelham  aos  atos  listados  acima,  ou  seu  substancial
envolvimento nos mesmos159.

A menção, logo no início do artigo 3, ao artigo 2, faz referência ao poder conferido

ao Conselho de Segurança de, “à luz de outras circunstâncias relevantes”, não determinar que

o ato praticado configure agressão. Da mesma forma, o artigo 6 afirma que a Definição não

alarga e tampouco restringe os casos nos quais o uso da força é lícito, como, por exemplo, na

legítima defesa. Dinstein destaca ainda a previsão trazida pelo artigo 5, pela qual uma “guerra

de agressão” é um crime, enquanto “agressão” gera responsabilidade internacional. Assim,

não  é  necessário  o  lançamento  de  uma  guerra  agressiva  para  o  estado  incorrer  em

responsabilidade,  bastando  a  prática  de  um ato  de  agressão  (op.  cit.,  p.  135).  Por  fim,

menciona-se o artigo 7, o qual traz o direito dos povos privados de sua autodeterminação,

liberdade e independência de lutar contra a dominação estrangeira e de buscar apoio conforme

os princípios da Carta das Nações Unidas e com a própria Definição.

Apesar da evolução da ilicitude do uso da força e da superação da doutrina da guerra

justa, conflitos continuam ocorrendo e supostas razões legais continuam sendo apresentadas,

principalmente a legítima defesa, e muitas as vezes por ambos os estados envolvidos (GRAY,

op.  cit.,  p.  11).  Não  por  acaso,  é  exatamente  essa  a  alegação  israelense  por  suas  ações

militares. Da mesma forma, outra situação na qual o uso da força é admitido pela Definição é

a luta de povos colonizados ou postos sob dominação estrangeira. Notoriamente, ao tempo

que havia sido aprovada a Resolução 3314, o processo de descolonização ainda não havia sido

encerrado,  e  era  a  estes  povos  ainda  privados  de  sua  independência  que  a  Definição,

majoritariamente, se dirigiu. No entanto, esta razão ainda é apresentada por palestinos que,

deve ser lembrado, têm seus territórios ocupados por israelenses há cinquenta anos. Diante do

fato de que, dos sete incisos do artigo 3 da Definição que enumeram os atos de agressão,

podem ser conferidos a prática de, em tese, de cinco160 dos mesmos no caso aqui analisado, é

necessário conferir sob quais contornos o uso da força pode ser praticado sem configurar um

ato de agressão.

159 Este  trecho  e  o  anterior  foram  traduzidos  da  versão  original  em  inglês  da  resolução,  disponível  em:
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/3314(XXIX)>.

160 Os incisos referidos são do (a) ao (e). Diante não haver notícia que Israel tenha permitido que um terceiro
estado atacasse a Palestina ou que tenha feito uso de forças que não o seu próprio exército, não serão tecidas
maiores considerações em relação aos incisos (f) e (g), em que pese se tratar de tema da maior relevância.

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/3314(XXIX
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Como mencionado,  se  tratando da principal  razão atualmente  apresentada  para  a

licitude  do  uso  da  força,  é  necessário  investigar  os  limites  jurídicos  da  legítima  defesa.

Enuncia o artigo 51 da Carta das Nações Unidas:

Artigo 51. Nada na presente Carta prejudicará o direito inerente de legítima defesa
individual ou coletiva no caso de ocorrer um ataque armado contra um Membro das
Nações  Unida  s,  até  que  o  Conselho  de  Segurança  tenha  tomado  as  medidas
necessárias para a manutenção da paz e da segurança internacionais. As medidas
tomadas  pelos  Membros  no  exercício  desse  direito  de  legítima  defesa  serão
comunicadas  imediatamente  ao  Conselho de Segurança e não deverão,  de modo
algum,  atingir  a  autoridade e  a  responsabilidade que  a presente Carta  atribui  ao
Conselho para levar a efeito, em qualquer tempo, a ação que julgar necessária à
manutenção ou ao restabelecimento da paz e da segurança internacionais.

A primeira frase do artigo é aquela que traz a maior controvérsia quanto à amplitude

da legítima defesa.  Quando da promulgação da  Carta,  estava  bem firmado nos  costumes

internacionais o uso da força para defender nacionais no estrangeiro bem como a legítima

defesa antecipatória. Quando o artigo fala em não prejudicar o “direito inerente de legítima

defesa”,  países  como Estados  Unidos  e  Israel  adotaram uma  interpretação  ampliativa  do

instituto. No entanto, a grande maioria dos estados passou a entender que, com a Carta, a

legítima defesa passou a ser admitida somente na ocorrência de um ataque armado, adotando

uma interpretação restritiva, e entendendo que o inverso significaria esvaziar a força do artigo

2, §4º, da Carta161 (GRAY, op. cit., p. 117-118).

No entanto, tendo em vista que a expressão usada pelo artigo 51 é “ataque armado”,

fica certo que nem todo uso da força permitirá a legítima defesa. No Caso  Nicarágua, por

exemplo, a tese americana de que poderia atuar em legítima defesa coletiva de El Salvador

não foi aceita.  Apesar do fornecimento,  por parte da Nicarágua sandinista,  de armas e de

apoio logístico aos rebeldes em El Salvador poder constituir uma forma ilícita de uso da força,

não  há  a  configuração  de  um “ataque  armado”  conforme  demandado  pelo  artigo  51  da

Carta162.  Destaca, ainda, Dinstein, que conforme o texto do dispositivo citado, não bastará

para o exercício da legítima defesa a existência de “mera ameaça de força” (op. cit., p. 199).

Supondo, então, que haja alguma demonstração de uso da força, seria irrelevante a

gravidade  do  ataque?  Poderia  o  lançamento  de  um único  míssil  proporcionar  o  direito  à

legítima defesa? Ou mesmo um único tiro? Citando novamente o Caso Nicarágua, a CIJ fez

uma importante distinção ao tratar do envio de bandos armados por um estado ao outro como

uma forma de ataque armado. Seria possível o recurso à legítima defesa “se tal operação, em

161 Apesar disso, a prática estatal parece demonstrar que mesmo alguns países que defendem a interpretação
restritiva da legítima defesa acabam, materialmente, adotando a visão ampliativa. Cf. GRAY, op. cit., p. 118.

162 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America),
Merits, Judgment: I.C.J. Reports 1986, p. 103-104.
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razão de sua escala e efeitos, tivesse sido classificada como um ataque armado em vez de um

mero incidente fronteiriço163”. Ou seja, a depender da gravidade e não necessariamente da

forma de uso da força empregado164,  não estaria configurado um ataque armado165.  Como

afirma Judith Gardam, “esta definição requer um certo nível de violência antes que o direito à

legítima defesa apareça em cena166” (2004, p. 144). Outros elementos que a Corte indicou que

poderiam diferenciar tais formas de uso da força foram as “circunstâncias e motivações do

ataque167”, ou seja, a existência de um animus aggressionis (GRAY, op. cit., p. 178-179). Deve

ser mencionado ainda que o supracitado artigo 2,  in fine, da Definição de Agressão admite

esta  distinção  (Ibid.,  p.  182),  ao  permitir  que  o  Conselho  de  Segurança  não  classifique

determinados atos como atos de agressão “à luz de outras circunstâncias relevantes, incluindo

o fato de que os atos em questão ou suas consequências não são de especial gravidade.” Por

fim, a Corte considerou que para o estado demonstrar que está atuando em legítima defesa – e

não agindo ilicitamente – ele deve comunicar imediatamente o Conselho de Segurança, nos

termos do artigo 51, o que não correu neste caso168.

Portando, há algumas formas de uso ilícito da força que não comportam legítima

defesa, como, por exemplo, a detenção ilícita de um navio estrangeiro. Há outras ações que

não constituirão um ataque armado pela sua intensidade reduzida. O questionamento feito ao

início do parágrafo anterior, por exemplo, sobre o direito à legítima defesa pelo lançamento de

um único  tiro  está  respondido:  não  seria  admissível.  É  claro  que  nos  conflitos  atuais,  a

situação não é tão límpida assim. Como afirma Dinstein, a lacuna entre um ataque armado e

um conflito fronteiriço “não pode ser mais do que um hiato” (op. cit., p. 208). Um único

míssil  lançado pode provocar vasta destruição169 e tal  ataque estar imbuído de inequívoco

animus aggressionis. No Caso Plataformas de Petróleo, a Corte considerou que as explosões

163 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America),
Merits, Judgment: I.C.J. Reports 1986, p. 103.

164 No  Caso  Plataformas  de  Petróleo,  a  Corte  adotou  novamente  este  entendimento,  reafirmando  que  é
necessário distinguir  “as  mais  graves formas de uso da força (aquelas  constituindo um ataque armado)
daquelas  formas menos graves”.  Oil  Platforms (Islamic Republic  of  Iran  v.  United  States  of  America),
Judgment: I.C.J. Reports 2003, p. 187.

165 Infelizmente, todavia, a Corte não buscou fazer uma distinção clara entre a linha conceitual divisória entre
um ataque armado e um “mero incidente fronteiriço”. Cf. GRAY, op. cit., p. 178.

166 No mesmo sentido, o Institut de Drot International adotou uma resolução, em 2007, afirmando que o ataque
armado que faça surgir o direito à legítima defesa “tem de ser de uma certa gravidade”, como constante de
seu  artigo  5.  A  resolução,  na  íntegra,  está  disponível  em:
<http://www.justitiaetpace.org/idiE/resolutionsE/2007_san_02_en.pdf>.

167 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America),
Merits, Judgment: I.C.J. Reports 1986, p. 121.

168 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America),
Merits, Judgment: I.C.J. Reports 1986, p. 105.

169 No Caso Legalidade de Armas Nucleares,  a CIJ assentou que o artigo 51 não se refere a alguma arma
específica. Qualquer arma pode gerar um ataque armado. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons,
Advisory Opinion: I.C.J. Reports 1996, p. 244.

http://www.justitiaetpace.org/idiE/resolutionsE/2007_san_02_en.pdf
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de embarcações americanas ao atingirem minas iranianas – bem como os danos causados a

outros navios estadunidenses – não poderiam ser considerados ataques armados aos Estados

Unidos,  uma  vez  que  tal  fato  ocorreu  durante  a  Guerra  Irã-Iraque,  sendo  a  região  onde

aconteceram tais danos localizada entre ambos os países beligerantes, e não foi demonstrado

que tais ações foram dirigidas especificamente contra o país ocidental170. Em suma, não restou

demonstrado o animus aggressionis. Será o caso concreto que determinará o direito à legítima

defesa face a um uso ilícito da força.

Dinstein sumariza tais pré-requisitos na natureza, gravidade e extensão do ataque.

Todos eles  são necessários  para a  constituição de um ataque armado,  bem como de uma

guerra de agressão (op. cit., p. 136). No entanto, diante da diferenciação feita pelo artigo 5 da

Definição de Agressão entre “guerra de agressão” e “agressão”, todos esses requisitos devem

ser observados para a constituição de um “ato de agressão”? A resposta tem de ser negativa,

visto que fica claro que uma guerra de agressão é o cenário mais grave trazido pela Definição.

Para  a  constituição  de  um  ato  de  agressão  é  necessária  a  ocorrência  de  um  dos  atos

enunciados pelo artigo 3 dessa coadunado com a conceituação trazida pelo artigo 1, de modo

que a demonstração do animus aggressionis é indispensável.

3.2. A relação entre uso da força, grupos não-estatais e territórios ocupados

Outra  controvérsia  jurídica  –  relevante  para  a  pesquisa  ora  empreendida  –  é  a

possibilidade de atores não-estatais provocarem um ataque armado e, mais importante, se é

possível usar de legítima defesa contra este. Por ocasião da Segunda Guerra do Congo, entre

1998 e 2003 – também chamada de Guerra Mundial Africana –, as forças armadas de Uganda

procederam com incursões em território da República Democrática do Congo, alegando agir

em legítima defesa contra as ações do grupo paramilitar Forças Democráticas Aliadas (ADF,

pela sigla em inglês). O governo congolês levou o caso à análise da Corte Internacional de

Justiça, em julgado já citado neste trabalho. A defesa ugandense não acusou o demandante de

ser o responsável pelo ataque armado, mas sim o grupo paramilitar. A Corte concluiu que não

havia responsabilidade da República Democrática do Congo pelo ataque, entendendo como

inexistente o direito à legítima defesa por parte de Uganda, sem, no entanto, se manifestar

sobre a existência de tal direito para ataques efetuados por grupos não-estatais171.

170 Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Judgment: I.C.J. Reports 2003, p. 191-
192.

171 Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment:
I.C.J. Reports 2005, p. 222-223.
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Mais curiosa foi a manifestação da Corte no Caso Construção de um Muro onde,

apesar de novamente evitar tratar expressamente do assunto, afirmou que o artigo 51 da Carta

reconhece o direito à legítima defesa quando “no caso de um ataque armado por um estado

contra outro estado”, concluindo que tal dispositivo não seria aplicável àquele caso172. A Corte

pareceu assinalar que não é possível legítima defesa contra ataques de atores não-estatais173.

Como destaca Gray (op. cit., p. 136-137), a prática estatal parece demonstrar que os estados

sempre se esforçaram para demonstrar um envolvimento de outro estado para poder atuar em

legítima  defesa.  África  do  Sul  e  Portugal,  em confronto  com movimentos  de  libertação

nacional no continente africano, alegaram envolvimento do estado – no qual procediam com

incursões armadas, como em Guiné, Senegal e Zâmbia – com os grupos que proporcionavam

ataques aos seus territórios. As ações israelenses contra o Líbano, também seguiram a mesma

lógica. Quando da última guerra contra o Hezbollah, em 2006, o governo de Tel Aviv alegou

que havia apoio libanês ao grupo (Ibid.,  p.  137).  O Conselho de Segurança,  todavia,  não

sinalizou aceitar este entendimento. Por ocasião das intervenções israelenses na Guerra Civil

Libanesa174, por exemplo, o Conselho manifestou seu entendimento de que Israel não estava

respeitando a integridade territorial e a independência política do Líbano, podendo ser citadas

as Resoluções 425175 e 520176.

Mas e quando não há sequer alguma forma de envolvimento estatal? Como visto, a

Corte Internacional de Justiça aparenta entender que estes não podem ser objeto de legítima

defesa. A CIJ também afirmou anteriormente, no Caso Estreito de Corfu, que é obrigação dos

estados “não conscientemente permitir que seu território seja usado para atos contrários aos

direitos de outros estados177.” Quando o estado anfitrião sequer tem capacidade de evitar as

ações de tais grupos, o estado atacado nada pode fazer? A África do Sul sob apartheid tentou

emplacar a tese de efetuar o “hot pursuit”, pela qual, em analogia com o costume de mesmo

nome oriundo do direito  internacional  do mar178,  o estado atacado poderia  “perseguir”  os

responsáveis pelos ataques ao seu território em países vizinhos. Como se tratava de ação com

172 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion:
I.C.J. Reports 2004, p. 194.

173 Manifestando seu descontentamento – e seu entendimento de que a Corte realmente caminhou neste sentido
–  com  tal  interpretação,  a  Juíza  Higgins,  em  voto  separado,  disse  que  o  julgado  havia  divergido  do
entendimento  firmado  no  Caso  Nicarágua de  que  grupos  armados  enviados  por  um  estado  poderiam
promover um ataque armado. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian
Territory, Separate Opinion of Judge Higgins: I.C.J. Reports 2004, p. 215.

174 Na  Guerra  de  2006,  novamente  o  Conselho,  através  da  anteriormente  mencionada  Resolução  1701,
manifestou-se dizendo que Israel deveria respeitar as fronteiras libanesas.

175 Esta resolução está disponível em: <http://undocs.org/S/RES/425(1978)>.
176 Esta resolução está disponível em: <http://undocs.org/S/RES/520(1982)>.
177 Corfu  Channel  case,  Judgment  of  April  9th,  1949:  I.C.J.  Reports  1949,  p.  22.  O mesmo também foi,

posteriormente,  afirmado pela  supracitada Declaração  de Relações Amigáveis,  aprovada pela Resolução
2625 da Assembleia Geral.

http://undocs.org/S/RES/520(1982
http://undocs.org/S/RES/425(1978
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o fim de manter o regime racista sul-africano, tal tese não foi aceita e tal forma de uso da

força foi condenada pelo Conselho de Segurança179 (Ibid., loc. cit.).

A admissibilidade da autoria de ataques armados por parte de atores não-estatais o

respectivo  direito  à  legítima  defesa  permaneciam  não  muito  reconhecidos  pelos  órgãos

competentes.  Dinstein,  tratando da questão,  parte  do fato de que o artigo 51 menciona o

estado somente como alvo de um ataque,  interpretando que isso significa que atores não-

estatais  podem praticar  um ataque  armado  (op.  cit.,  p.  224-225).  E,  de  fato,  houve  um

acontecimento anterior180 mesmo ao julgamento da Corte no Caso Construção de um Muro de

grande relevância, mencionado pelo autor israelense, que pode apontar para uma compreensão

recente diversa: a aprovação, pelo Conselho de Segurança, das Resoluções 1368 e 1373.

Após os ataques de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos proclamaram “um

tipo diferente de guerra contra um tipo diferente de inimigo181”, a “Guerra ao Terror” (GRAY,

op. cit., p. 193). No Conselho de Segurança, nos dias 12 e 28 de setembro, foram aprovadas,

respectivamente,  as  Resoluções  1368  e  1373,  ambas  as  quais  possuíam  uma  cláusula

preambular  reconhecendo  “o  direito  inerente  à  legítima  defesa  individual  ou  coletiva  de

acordo  com a  Carta”.  Ocorre  que  quem atacou  os  Estados  Unidos  foi  a  Al-Qaeda,  uma

organização terrorista, não um estado, representando uma relevante guinada no sentido de que

grupos não-estatais podem promover um ataque armado. A organização planejou e comandou

os ataques de dentro do território do Afeganistão controlado pelo Talibã, com o consentimento

deste mas sem ser controlado por este182 (DINSTEIN, op. cit., p. 228). Além das supracitadas

resoluções reconhecendo o direito à legítima defesa, o Conselho da Organização do Tratado

do Atlântico Norte (OTAN) se reuniu e determinou que um “ataque” havia ocorrido contra um

de seus membros,  configurando um ataque contra todos. Da mesma forma, no âmbito do

órgão de consulta da Organização dos Estados Americanos, foi estabelecido que, nos termos

do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR), um ataque havia sido realizado

contra os Estados Unidos e, por consequência, contra todos os países americanos (Ibid., p.

178 Por  esta  tese,  no  direito  internacional  do  mar,  pode um estado  prejudicado por  um ato  ilícito  de  uma
embarcação pode persegui-la além das águas territoriais sob sua jurisdição. Cf. Ibid., p. 137.

179 O documento aprovado foi a Resolução 568, e o país cuja soberania foi violada foi Botswana. A resolução
está disponível em: <http://undocs.org/S/RES/568(1985)>.

180 É digno de nota que o Conselho de Segurança, em 1977, aprovou a Resolução 405, a qual, de modo isolado,
fez menção – além de condenar – a “agressão armada” perpetrada contra o Benin à ocasião, aparentemente
por mercenários sem qualquer vinculação com outro estado. É importante ressaltar que tal condenação não
foi feita nos termos do artigo 39 da Carta, ainda mais porque não houve a determinação de um “ato de
agressão”. A resolução está disponível em: <http://undocs.org/S/RES/405(1977)>.

181 É de se destacar que, em realidade, tanto Estados Unidos quanto Israel já alegavam atuar em legítima defesa
face a ataques terroristas desde o fim dos anos 1960. A real  mudança para o direito internacional foi  a
aprovação das Resoluções 1368 e 1373. Cf. Ibid., p. 195. 

182 Como aponta Dinstein, inclusive havia elementos que demonstravam que a Al-Qaeda que exercia alguma
forma de controle sobre o Talibã. Cf. op. cit., p. 228.

http://undocs.org/S/RES/405(1977
http://undocs.org/S/RES/568(1985
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228-229). Com um amplo reconhecimento de seu direito à legítima defesa, os Estados Unidos

e outros aliados lançaram a Operação Liberdade Duradoura contra as instalações militares e

os centros de treinamento da Al-Qaeda no Afeganistão183.

Como visto,  esta  não  foi  a  primeira  vez  que  intentou-se  usar  de  legítima defesa

contra as ações de grupos não-estatais, apesar de haver uma tentativa majoritária de relacionar

tais ações com a atuação de algum estado. Na década de 1990, Irã e Turquia procederam com

algumas ações militares transfronteiriças contra insurgentes curdos em território do Iraque em

resposta a ataques realizados por esses grupos (LUBELL, 2010, p. 30). A ação americana em

2001 tampouco foi a primeira dirigida contra a Al-Qaeda em legítima defesa. Após ataques às

embaixadas do país no Quênia e na Tanzânia em 1998, os Estados Unidos também atacaram

centros de treinamento da organização sob este fundamento (GRAY, op. cit., p. 197). Apesar

não terem tais ações sido condenadas, também não houve apoio inequívoco, o que ocorreu no

caso  da  Operação  Liberdade  Duradoura.  Afirma  Christine  Gray  que  pela  resposta

internacional  aos  atentados  de  11  de  setembro  “poderia,  sob  certas  condições,  haver  um

direito à legítima defesa contra atores não-estatais por ataques terroristas.” No entanto, em

seguida destaca que “há dificuldades em estabelecer o escopo exato deste direito” (Ibid., p.

199).

Como visto, na primeira oportunidade que teve de se manifestar após a aprovação

destas  resoluções,  a  Corte  Internacional  de  Justiça  adotou  uma postura  ambígua  que  foi

interpretada por alguns de não ser possível a efetuação de um ataque armado por grupos não-

estatais. No supracitado Caso Atividades Armadas no Território do Congo, a CIJ assentou de

modo mais evidente a sua posição “de não se posicionar”. Ao determinar que a República

Democrática do Congo não havia promovido ataques à Uganda – e por isso não ser cabível a

legítima defesa  deste  país,  como visto  –  afirmou,  expressamente,  que não era  necessário

determinar se o direito internacional admite – e sob quais condições – a legítima defesa contra

ataques realizados por forças irregulares184.

A questão está longe de pacificada. Como Gray ressalta, após os ataques de 11 de

setembro,  não houve outro inequívoco apoio da sociedade internacional  à  legítima defesa

contra ataques de grupos não-estatais (Ibid., p. 201). O posicionamento da Corte Internacional

de Justiça, apesar de inclusivo, não rechaçou essa possibilidade. No entanto, parece sim estar

a ocorrer uma evolução do direito internacional a reconhecer a capacidade de atores não-

183 Como consta da comunicação enviada ao Conselho de Segurança, disponível em: <https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/567/85/PDF/N0156785.pdf?OpenElement>.

184 Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment:
I.C.J. Reports 2005, p. 223.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/567/85/PDF/N0156785.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/567/85/PDF/N0156785.pdf?OpenElement
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estatais de realizarem ataques armados nos termos do artigo 51 da Carta das Nações Unidas e,

consequentemente,  o  correspondente  direito  à  legítima  defesa,  como  defendem  Yoram

Dinstein (op. cit., p. 228-230) e Noam Lubell (op. cit., p. 35). No mesmo sentido também já

se manifestou o Institut de Droit International185.

E  sob  qual  forma  como  deve  ser  implementada  a  legítima  defesa?  Fato

incontroverso,  oriundo  do  direito  internacional  costumeiro  e  já  tendo  sido  afirmado  pela

Corte186, é que tal uso lícito da força deve ser pautado pelos parâmetros da necessidade e da

proporcionalidade. Uma boa sumarização de como isto deve ser executado é a prática de uma

“ação a qual é necessária para recuperar território ou repelir um ataque sobre as forças de um

estado e a qual é proporcional a este fim” (GRAY, 2003, p. 600). Destaca Dinstein que tal

ação deve ser, ainda, imediata ao ataque armado (op. cit., p. 230-231).

O principal problema neste contexto é, todavia, coadunar estes requisitos da legítima

defesa com a ação de grupos não-estatais.  Como destaca Gray (2008, p.  203),  a  legítima

defesa no escopo da “Guerra ao Terror” se dirige, em regra, não a ataques pretéritos, mas sim

à “ameaça de ataques futuros”, o que não se encaixa adequadamente nos critérios exigidos

pelo artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Os parâmetros da necessidade, proporcionalidade

e imediaticidade devem ser aplicados de modo diferente nestes casos? Quando os Estados

Unidos passaram a defender a legalidade de um hipotético uso da força em legítima defesa

contra o Iraque de Saddam Hussein – que acabou ocorrendo a partir de março de 2003 por

meio  da  Operação  Liberdade do Iraque  –  por  seu  suposto  desenvolvimento  de  armas  de

destruição em massa, a resposta da sociedade internacional foi amplamente negativa, mesmo

de seus aliados mais próximos. Mesmo no caso de hipotéticos ataques armados por grupos

não-estatais,  só poderia haver legítima defesa quando estes já tiverem ocorrido,  estiverem

ocorrendo ou, no máximo, sejam iminentes (Ibid., p. 211-212).

Portanto,  apesar  de  ser  possível  enxergar  uma  maior  aceitação  da  legalidade  da

legítima defesa face a um ataque armado executado por grupos não-estatais, o mesmo não se

aplica  a  uma aplicação diversa  dos  limites  de  tal  forma  de  uso  da  força.  Mesmo contra

organizações terroristas, a legítima defesa não deve possuir objetivo retaliatório ou punitivo.

As retorsões armadas são reconhecidas como ilícitas há décadas, tendo sido reafirmadas como

tal  na  Declaração  sobre  Relações  Amigáveis  de  1970.  Os  parâmetros  da  legítima  defesa

também não determinam que a resposta deve ser feita com as mesmas armas do agressor e

185 Em resolução aprovada em 2007, o instituto definiu, no artigo 10 do texto aprovado, a aplicação do artigo 51
da Carta ao “ataque armado contra um estado por atores não-estatais”.  A resolução está disponível  em:
<http://www.justitiaetpace.org/idiE/resolutionsE/2007_san_02_en.pdf>.

186 Como, por exemplo, no Caso  Legalidade de Armas Nucleares.  Legality of the Threat or Use of Nuclear
Weapons, Advisory Opinion: I.C.J. Reports 1996, p. 245.

http://www.justitiaetpace.org/idiE/resolutionsE/2007_san_02_en.pdf
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tampouco que se restrinja ao território do estado atacado (Ibid., p. 150-151). No entanto, os

limites impostos pela necessidade demandam que não haja meio alternativo pacífico e que

este não seja inútil, para só então poder responder com força (DINSTEIN, op. cit., p. 232).

Para o caso no qual o grupo não-estatal opere de um estado, é dever primário deste

impedir que tal grupo pratique atos ilícitos, como visto anteriormente. No entanto, nos casos

de estados incapazes de exercer qualquer controle sobre parte de seu território, como deve

atuar em legítima defesa um outro estado que seja atacado? Diante do fato de que as regras

atinentes à resposta a um ataque armado de um grupo não-estatal serem as mesmas do caso de

tal ataque vir de um estado (Ibid., p. 230), o objetivo deve seguir o fim máximo da legítima

defesa,  isto  é,  repelir  o  ataque,  mesmo  que  o  estado  anfitrião  não  tenha  dado  seu

consentimento. No entanto, a tese defendida por Dinstein187 de que em legítima defesa não é

ilícito o lançamento de uma “guerra” “até que o inimigo seja completamente esmagado e não

mais  represente  uma  ameaça  militar  efetiva”  (Ibid.,  p.  262)  não  se  corrobora  à  luz  da

principiologia, antes vista, da Carta das Nações Unidas. Mais correta é a observação feita por

Noam  Lubell,  de  que,  sem  observar  os  parâmetros  da  necessidade  e  proporcionalidade,

alegada legítima defesa, mesmo que inicialmente lícita, passe a se tornar uma forma ilícita de

uso da força (op. cit., p. 67-68), ou gere mesmo um ato de agressão.

Ainda assim, é necessário considerar que o conceito de agressão traz um significado

que caminha ao lado de um uso inicial – e ilícito – da força. Um estado que, após dois anos de

conflito  intermitente,  bombardeia  o  outro  –  trazido  pelo  artigo  3,  (b),  da  Definição  de

Agressão – não comete um ato de agressão. O artigo 2 da Definição traz que “[o] primeiro uso

de  força  armada  por  um  estado  em  contravenção  à  Carta  [das  Nações  Unidas]  deverá

constituir evidência  prima facie de um ato de agressão […]”. Da mesma forma, o caput do

artigo 3 traz a expressão “independente de uma declaração de guerra”, o que também indica

que agressão talvez somente possa ocorrer no início de um conflito. Dinstein chega a afirmar

que o rótulo de agressor não pode ser mudado ao longo da guerra, mesmo que o agredido

cometa crimes de guerra ou crimes contra a humanidade (op. cit., p. 144). Seria impossível a

prática de um ato de agressão após o início de um conflito e, de relevância para este trabalho,

durante uma ocupação militar?

Afirma a Quarta Seção das Regulações da Haia de 1907, em seu artigo 42, que um

“[t]erritório é considerado ocupado quando está efetivamente colocado sob a autoridade do

187 O autor israelense, neste trecho, não trata especificamente da legítima defesa face a um ataque de um grupo
não-estatal,  mas  genericamente.  No  entanto,  como o  próprio  autor  entende  que  as  regras  aplicáveis  à
legítima defesa são as mesmas independentemente do seu autor, a tese aqui comentada também seria lícita –
para Dinstein – neste caso.
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exército hostil188”. Assim sendo, há elementos jurídicos que permitem a interpretação de não

ser um ato de agressão incompatível,  per se, com um cenário de ocupação militar. Exemplo

disso é que na Definição de Agressão, trazida pela Resolução 3314 da Assembleia Geral das

Nações Unidas, são listados formas de atos de agressão que necessitam justamente que o

território  esteja  sob  “autoridade  do  exército  hostil”.  Um dos  atos  trazidos  é  a  anexação

territorial,  que  demanda  justamente  um  controle  efetivo  anterior.  A  própria  ocupação

resultante de uma invasão constitui um ato de agressão. Um estado que esteja atuando em

legítima  defesa  que  opte  por  anexar  território  do  agressor  também cometerá  um ato  de

agressão. Exemplo disso foi o entendimento exarado pela Assembleia Geral na Resolução

2625. Não há menção à inadmissibilidade da aquisição territorial “pelo lançamento de uma

guerra de agressão”, mas sim “pela ameaça ou uso da força”.

Além disso, considerando um cenário de ausência de tratado de paz definitivo, seja

com a manutenção de uma ocupação militar ou não, tal contexto não impede a prática de

novos atos de agressão. Um exemplo é a situação na península coreana. Apesar de nunca

terem  assinado  um  tratado  de  paz,  Coreia  do  Norte  e  Coreia  do  Sul  não  combatem

militarmente desde a década de 1950. No entanto, não há dúvida de que caso um desses países

ataque o outro,  tal  ação não será vista como mera continuidade de um confronto de seis

décadas atrás. A compreensão de haver um único conflito desde então como impeditivo ao

reconhecimento da possibilidade da prática de um ato de agressão é desarrazoada.

Mas no contexto  de aplicação das  normas de direito  internacional  humanitário  –

como em caso de confrontos em uma região sob ocupação militar – os parâmetros a serem

observados em eventual uso da força devem obedecer a necessidade e a proporcionalidade –

exigíveis na legítima defesa – ou a outros? É inequívoco que quando de um ataque deve ser

observada uma proporcionalidade nos danos causados (LUBELL, op. cit., p. 156) bem como

um balanço entre a necessidade militar e considerações humanitárias (DINSTEIN, 2004, p.

16).  Além  disso,  ressalta-se,  o  fato  de  se  combater  um  grupo  não-estatal  não  afasta  a

obrigatoriedade da observância das normas de direito internacional humanitário (LUBELL,

op. cit.,  p.  156).  No entanto,  o desrespeito  a  tais  normas não gerará – diferentemente do

primeiro uso ilegal da força – uma evidência prima facie da ocorrência de um ato de agressão,

mas sim um possível crime de guerra189. Todavia, a forma da condução das hostilidades pode

acabar, sim, por revelar um animus aggressionis. A alegação de estar-se atuando licitamente –

188 Traduzido  do  texto  em  inglês  da  Convenção,  disponível  em:
<http://avalon.law.yale.edu/20th_century/hague04.asp>.

189 Neste sentido, Christopher Greenwood diferencia as normas que regulam o “recurso à força pelos estados”
das normas aplicáveis “quando a decisão de recorrer à força foi tomada e o combate teve início”, sendo estas
aquelas reguladas pelo direito internacional humanitário. Cf. 2003, p. 789-790.

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/hague04.asp
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seja  em um contexto  de  ocupação  militar  ou  não  –,  de  longe,  não  gera  uma  presunção

absoluta.  Afinal,  quantas  vezes  algum país  ou grupo não-estatal  deu  início  a  um conflito

alegando “pura arbitrariedade”? Os atos concretos e o contexto sempre podem acabar por

demonstrar uma intenção, de fato, agressiva.

Por fim, uma última questão deve ser analisada. No próximo capítulo serão checadas

as ações israelenses propriamente ditas. Estas serão divididas entre aquelas que ocorrem no

início de um confronto e aquelas com uma natureza permanente,  como é o caso de uma

anexação territorial. Ocorre que, em um contexto de hipotética responsabilidade internacional

por atos de agressão, é necessário indagar se estes podem ser imputados ao agressor se o

estado vítima ainda não existia.  Mais  especificamente,  alguns dos atos objetos  de análise

tiveram sua execução determinada antes da fundação do Estado da Palestina em 1988. Seria a

constatação de tal responsabilidade “juridicamente impossível”? Fazendo uma analogia com o

direito penal, atos de agressão são “crimes instantâneos de efeitos permanentes” – aqueles

delitos cuja consumação ocorre em um instante mas seus efeitos são sentidos indefinidamente

–  ou  “crimes  permanentes”,  cuja  execução  se  prolonga  no  tempo?  Respondendo  estas

peguntas, afirma Dinstein (2011, p. 144) que “[a] execução de atos de agressão é um crime

contínuo. Claro, o ponto crucial nesta determinação de se um estado recorreu à agressão é o

seu início.” Portanto, tal situação não apresentará maiores empecilhos, e os detalhes quanto à

situação da Palestina, neste caso, serão esmiuçadas no subtópico 4.2.

Após as  considerações feitas acima,  tem-se que as  questões  mais  relevantes  para

análise  empreendida  por  este  trabalho  foram  abordadas.  Com  tais  controvérsias  centrais

exploradas, no próximo capítulo será checada a existência de responsabilidade internacional

do Estado de Israel pela possível prática de atos de agressão contra o Estado da Palestina.
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4. RESPONSABILIDADE DE ISRAEL POR ATOS DE AGRESSÃO

4.1. Atos executados de duração definida

Desde a retirada israelense da Faixa de Gaza, foi contra este território palestino que

as  forças  israelenses  concentraram  seus  principais  esforços  militares.  Como  visto

anteriormente,  após  um conflito  entre  os  próprios  palestinos,  a  Faixa  de  Gaza  passou ao

controle  do  Hamas,  uma  organização  que,  em  que  pese  constituir  um  partido  político

palestino,  está  rompido  com  o  governo  internacionalmente  reconhecido  comandado  pelo

Fatah, e atua seguindo sua própria agenda, não a do Estado da Palestina. Como também visto

acima, Israel comandou três operações de grande vulto contra o território controlado pela

organização, as Operações Chumbo Fundido, entre 2008 e 2009, Pilar de Defesa, em 2012, e

Margem Protetora, em 2014. Serão estas as ações a serem considerados neste momento para

aferição da configuração, ou não, de atos de agressão por parte de Israel contra a Palestina.

Como  visto,  uma  das  questões  trazidas  no  subtópico  3.1  foi  a  necessidade,  nos

termos do artigo 51 da Carta das Nações Unidas, de comunicar ao Conselho de Segurança o

uso da força em legítima defesa. Seguindo o entendimento da Corte nos Casos Nicarágua190 e

Atividades Armadas191, a omissão na comunicação co Conselho pode ser uma sinalização da

ilegalidade da ação (GRAY, op.  cit.,  p.  122).  No mesmo dia que teve início  a  Operação

Chumbo Fundido,  em 27 de  dezembro de  2008,  o  governo  de  Tel  Aviv  –  respeitando  o

entendimento da Corte – comunicou ao Conselho de Segurança que, “após um período de

máxima contenção”, Israel havia decidido reagir contra os ataques lançados pelo Hamas aos

seus cidadãos. Informando que o grupo havia, nos dois meses anteriores, procedido com o

lançamento de mais de 400 foguetes e de mais de 200 tiros de morteiro contra comunidades

civis israelenses, o país exerceria seu direito à legítima defesa, informando que seu fim era de

atingir somente os integrantes do grupo e sua infraestrutura, não a população civil192.

Já por ocasião da Operação Pilar de Defesa, que teve início em 14 de novembro de

2012,  Israel  dois  dias  antes,  por  meio  de  uma  carta,  denunciou  novamente  o  quadro

permanente de ataques realizados pelo Hamas,  informando que continuaria exercendo seu

direito à legítima defesa se necessário. Ainda informou que aqueles buscam atingir o país

190 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America),
Merits, Judgment: I.C.J. Reports 1986, p. 105.

191 Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment:
I.C.J. Reports 2005, p. 222.

192 A  carta,  na  íntegra,  está  disponível,  em  inglês,  em:  <https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/670/32/PDF/N0867032.pdf?OpenElement>.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/670/32/PDF/N0867032.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/670/32/PDF/N0867032.pdf?OpenElement
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“pagariam um preço muito caro193”. Quando do começo da operação, o país não enviou uma

carta como em 2008 informando usar do direito conferido pelo artigo 51 da Carta. No entanto,

em sessão do Conselho de Segurança realizada no mesmo dia, o representante israelense nas

Nações Unidas pediu para se manifestar e informou que o país agiria em legítima defesa. Foi

dito que o país lançaria “ataques cirúrgicos a alvos militares em Gaza”, sendo ressaltado que

não havia interesse na escalada do conflito. No entanto, nesta manifestação, o representante

israelense apontou que havia certa participação do Estado da Palestina – a referência foi feita

à Autoridade Nacional Palestina – nos ataques lançados sobre seu país, visto que engloba “os

mesmos terroristas” que atacam Israel194. O Estado da Palestina, por sua vez, condenou todas

as ações militares israelenses contra a Faixa de Gaza. Tanto em 2008195 quanto em 2012196, em

suas cartas ao Conselho de Segurança, o país condenou Israel pela prática de crimes de guerra

e, expressamente, de praticar atos de agressão. Infelizmente, o Conselho de Segurança ainda

não disponibilizou em meio virtual a documentação referente às atividades do ano de 2014, de

modo que não é possível checar, com detalhes, o que foi alegado perante o órgão, por ambas

as partes, quando da Operação Margem Protetora.

Como visto, desde as Resoluções 1368 e 1373 do Conselho de Segurança, ganhou

força  a  tese  de  possibilidade  de  legítima  defesa  contra  ataques  armados  de  grupos  não-

estatais. O Hamas, como trazido ao longo do subtópico 1.2, apesar de ser também um partido

político palestino, está rompido com o governo palestino internacionalmente reconhecido do

Fatah, não podendo ser considerado um “auxiliar197” do estado palestino. Ambas as partes

chegaram a entrar em conflito aberto pelo controle do país, gerando a divisão,  de facto, da

Palestina em duas unidades políticas distintas. Apesar de tentativas israelenses de relacionar

ações do grupo com o governo palestino, os interesses destes são claramente distintos e não

estão seguindo um comando unificado198. Mesmo condenando as ações militares israelenses

contra a Faixa de Gaza, não há sinais de uma “cooperação” militar entre Hamas e Fatah. O

que  há,  como  visto,  é  uma  tentativa  de  reconciliação  entre  palestinos,  sendo  uma  das

193 A  carta  está  disponível,  em  inglês,  em:  <https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/589/96/PDF/N1258996.pdf?OpenElement>.

194 Tal  manifestação  israelense  no  Conselho  de  Segurança  pode  ser  conferida  em:
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6862>.

195 A carta,  enviada  ao  início  da  Operação  Chumbo Fundido,  está  disponível  em:  <https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/670/63/PDF/N0867063.pdf?OpenElement>.

196 A carta, enviada dois dias antes da escalada do conflito na Operação Pilar de Defesa, está disponível em:
<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/588/67/PDF/N1258867.pdf?OpenElement>.

197 Expressão usada por Yoram Dinstein para definir forças irregulares que estejam a serviço de um estado. Cf.
2011, p. 220.

198 Um exemplo recente desta “desunião” foi o controverso pedido feito pelo Presidente Mahmoud Abbas a
Israel para que o país cerceasse a Faixa de Gaza – já sofrendo de uma permanente crise humanitária – de
parte do já precário acesso à energia elétrica que possui. A solicitação foi aceita pelo governo de Tel Aviv,
como pode ser visto em: <http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.795376>.

http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.795376
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/588/67/PDF/N1258867.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/670/63/PDF/N0867063.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/670/63/PDF/N0867063.pdf?OpenElement
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6862
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/589/96/PDF/N1258996.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/589/96/PDF/N1258996.pdf?OpenElement
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condições  apresentadas pelo governo de Ramallah o fim dos ataques à  Israel.  Por isto,  o

Hamas deve ser considerado um ator não-estatal. As maiores dificuldades aparecem quando

do debate do direito à legítima defesa israelense às ações militares do Hamas.

É inegável que o grupo faz uso da força contra Israel, explicitamente afirmando ser

necessária tal abordagem. O grupo historicamente defende o estabelecimento de um governo

islâmico sobre toda a Palestina. No Pacto da organização199, datado de sua criação em 1988,

há  a  menção  de  que  soluções  pacíficas  e  conferências  internacionais  são  contrárias  aos

princípios do grupo, e que a única forma de alcançar seus objetivos é “por meio de Jihad”.

Nos últimos anos, no entanto, o grupo tem diminuído seu tom jingoísta, tendo inclusive, pela

primeira vez, aceitado o estabelecimento de um estado palestino limitado à Linha Verde200, e

não sobre “a Palestina histórica”, como o grupo originalmente propagava. O grupo passou,

também, a afirmar o seu direito de “resistência” em vez de promover Jihad.

Independentemente disso, a quantidade de foguetes lançados sobre Israel é notória.

Segundo dados da  Shin Bet201 – a Agência de Segurança de Israel, também conhecida pelo

acrônimo Shabak – somente em 2008, o ano da Operação Chumbo Fundido, foram lançados

2.048 foguetes em direção a Israel da Faixa de Gaza202. Isto representa uma média de mais de

cinco  foguetes  lançados  por  dia.  De  fato,  não  há  como  considerar  que  tais  ações  não

configurem ataques  armados.  No  entanto,  um olhar  mais  atento  revela  que  não  se  pode

observar  o  prelúdio  do  conflito  com  uma  ótica  maniqueísta.  O  Hamas  e  Israel  haviam

acertado no início do mesmo ano um cessar-fogo, e uma pesquisa da Universidade de Tel

Aviv concluiu, à época, que desde o fim da Segunda Intifada, de todos os atos de violência na

região, 79% foram de responsabilidade israelense203.

Mais importante ainda é a questão de fundo presente neste estudo. O uso da força por

parte de Israel, mesmo que seja proporcional e necessário, o é feito de modo a impedir a

autodeterminação  palestina.  A  Declaração  sobre  a  Inadmissibilidade  de  Intervenção  e

Interferência  nos  Assuntos  Internos  de  Estados,  aprovada  pela  Resolução  36/103  da

Assembleia Geral das Nações Unidas, traz expressamente o direito dos povos sob ocupação

estrangeira de travar luta política e, destaca-se, armada, em nome de sua autodeterminação204.

199 Seu texto está disponível, em inglês, em: <https://www.jewishvirtuallibrary.org/hamas-covenant-full-text>.
200 O grupo ressaltou,  todavia,  que  tal  mudança  não  significa  o reconhecimento  de  Israel.  Disponível  em:

<http://www.aljazeera.com/news/2017/05/hamas-accepts-palestinian-state-1967-borders-
170501114309725.html>.

201 Os  dados  estão  disponíveis  em:
<https://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/english/TerrorInfo/reports/terrorreport2009_en.pdf>.

202 Esses  dados  são  confirmados  pela  ONG  B’Tselem,  os  quais  estão  disponíveis  em:
<http://www.btselem.org/israeli_civilians/qassam_missiles>.

203 Disponível em: <http://www.aljazeera.com/focus/war_on_gaza/2009/01/2009110112723260741.html>.
204 A resolução está disponível em: <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/103>.

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/103
http://www.aljazeera.com/focus/war_on_gaza/2009/01/2009110112723260741.html
http://www.btselem.org/israeli_civilians/qassam_missiles
https://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/english/TerrorInfo/reports/terrorreport2009_en.pdf
http://www.aljazeera.com/news/2017/05/hamas-accepts-palestinian-state-1967-borders-170501114309725.html
http://www.aljazeera.com/news/2017/05/hamas-accepts-palestinian-state-1967-borders-170501114309725.html
https://www.jewishvirtuallibrary.org/hamas-covenant-full-text
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Como destaca Gray, com o fim da descolonização, o principal caso concreto que envolve esse

tema é justamente a busca pela autodeterminação palestina (Ibid., p. 64). No entanto, como

destaca a autora, as resoluções mais recentes205 sobre o direito palestino à autodeterminação

omitem referência explícita a um direito à luta armada (Ibid., loc. cit.).

A posição da Faixa de Gaza é  sui  generis.  Desde 2005, não há mais  a presença

permanente de tropas israelenses  na região,  diferentemente do que ocorre na Cisjordânia,

levando Israel a afirmar que a ocupação sobre a região chegou ao fim (DINSTEIN, 2009, p.

15).  Não se adentará,  aqui,  nas  minúcias  da  legalidade  ou  ilegalidade  da manutenção da

presença  de  tropas  israelenses  em territórios  palestinos,  mas  deve  ser  dito  que apesar  da

retirada das forças do país da Faixa de Gaza,  o território ainda deve ser considerado sob

ocupação militar.  Tendo em consideração que os Acordos de Oslo mantiveram o controle

israelense sobre os espaços territoriais aéreos e marítimos palestinos e de que o fornecimento

de inúmeros serviços à população da Faixa de Gaza – como energia elétrica e água – depende

da permissão do governo de Tel Aviv, a região deve permanecer vista como “sob autoridade

israelense”, conforme trazido pelas Regulações da Haia de 1907. Não por acaso assim entende

o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas206, cujas conclusões foram endossadas

pela Assembleia Geral através de sua Resolução 64/10207.

Independentemente  de  uma hipotética  permissão  para  que  palestinos  utilizem da

força para assegurar  sua autodeterminação,  não há dúvida que não há licitude no ataque,

originários da Faixa de Gaza, a alvos civis israelenses. Segundo dados da ONG B’Tselem,

entre junho de 2004 e 23 de julho de 2014, 26 civis israelenses foram mortos em razão do

lançamento de foguetes palestinos208. Israel, assim como qualquer outro estado do globo, tem

direito a zelar pelo bem-estar de seus cidadãos, e seguindo o entendimento exarado pelas

Resoluções 1368 e 1373 do Conselho de Segurança, também poderia usar de legítima defesa

face a ataques armados perpetrados por grupos não-estatais. Todavia, a Corte Internacional de

Justiça manifestou importante opinião quanto a este assunto no Caso Construção de um Muro,

que deve aqui ser citada.

205 Sendo  um  exemplo  a  Resolução  71/184  da  Assembleia  Geral,  que,  no  entanto,  reafirmou  que  ações
israelenses  estão  impedindo  o  direito  palestino  à  autodeterminação.  Disponível  em:
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/184>.

206 Relatório  disponível  em:  <https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/154/55/PDF/G1015455.pdf?OpenElement>.

207 Disponível em: <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/10>.
208 Dados disponíveis em: <http://www.btselem.org/israeli_civilians/qassam_missiles>.

http://www.btselem.org/israeli_civilians/qassam_missiles
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/10
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/154/55/PDF/G1015455.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/154/55/PDF/G1015455.pdf?OpenElement
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/184
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Israel alegou que a construção do muro na Cisjordânia é consistente com o direito à

legítima defesa exarado pelo artigo 51 da Carta bem como com o teor das Resoluções 1368 e

1373. À esta tese, a Corte respondeu que:

A Corte também constata que Israel exerce controle no território palestino ocupado e
que, como Israel mesmo afirma, a ameaça a qual considera como justificativa da
construção do muro origina-se dentro, e não fora, deste território. A situação é então
diferente  daquela  contemplada  pelas  Resoluções  1368 (2001)  e  1373  (2001)  do
Conselho  de  Segurança,  e  desta  forma  Israel  não  poderia  em  qualquer  evento
invocar essas resoluções em suporte à sua reivindicação de estar exercendo legítima
defesa209.

Diante  do  nível  do  controle  israelense  exercido  sobre  a  Faixa  de  Gaza  e  a

manutenção de seus status como potência ocupante, a conclusão, seguindo a compreensão da

Corte Internacional de Justiça deve ser que, assim como Israel não pode usar de legítima

defesa em relação a ataques oriundos da Cisjordânia, não o pode também da Faixa de Gaza. A

CIJ  considerou também a possibilidade da atuação de Israel  –  ao construir  o  muro – ser

baseada em estado de necessidade210. No entanto, tendo em vista que a única forma de uso da

força inequivocamente reconhecida como lícita é aquela oriunda de legítima defesa, não há tal

reconhecimento para a situação de estado de necessidade. O mais curioso de tal conclusão é

que, apesar da capacidade do Hamas perpetrar um ataque armado, não poderia Israel, então,

atuar  em  legítima  defesa.  Deve  o  país  então,  como  afirma  Dinstein  (op.  cit.,  p.  269),

“pacientemente suportar ataques dolorosos”?

Ocorre que os ataques do Hamas não devem ser analisados sob o escopo do jus ad

bellum, mas sim do jus in bello. A própria Corte reconheceu que Israel sofre numerosos atos

indiscriminados  de  violência,  mas  que  suas  respostas  a  tais  atos  devem  ser  feitas  “em

conformidade  com o  direito  internacional  aplicável211.”  A permanência  de  um quadro  de

ocupação militar não impede que combates ocorram novamente, mas estes demandam que as

normas de direito internacional humanitário sejam observadas (Id., 2009, p. 99-100). Como

foi afirmado ao início deste trabalho, aqui não será analisado se Israel – ou mesmo a Palestina

– cometeu algum crime de guerra, mas diante das conclusões acima trazidas, o foco passa à

investigação de como a constatação desta realidade – a ocupação – afeta a possibilidade de ser

praticado  um  ato  de  agressão.  Como  visto  no  subtópico  3.2,  tais  situações  não  são

209 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion:
I.C.J. Reports 2004, p. 62.

210 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion:
I.C.J. Reports 2004, p. 63.

211 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion:
I.C.J. Reports 2004, p. 63.
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excludentes, sendo possível ocorrer um ato de agressão na permanência de uma ocupação

militar.

O mesmo cenário, trazido anteriormente, envolvendo a península coreana se aplica

na situação de Israel com alguns de seus vizinhos. No cenário atual de ausência de tratados de

paz definitivos, não há impossibilidade jurídica de que o governo de Tel Aviv pratique, por

exemplo,  atos  de agressão contra  o Líbano ou a  Síria  –  país  este  o  qual  também possui

território ocupado desde 1967, as Colinas  de Golã – e vice-versa.  Caso contrário,  não se

falaria em “Guerra dos Seis Dias” ou “Guerra do Yom Kippur”, assim como não se debateria

se o uso da força por algum destes estados nestes conflitos foi em legítima defesa ou não.

Apesar de jamais ter havido uma espécie de “acordo de paz” entre israelenses e o Hamas,

durante  a  maior  parte  do tempo o conflito  entre  ambos se limitou aos  “meros  incidentes

fronteiriços”, não sendo difícil identificar os períodos de combates intensos. A manutenção da

ocupação da região não impede a  análise  dos confrontos  quando das Operações  Chumbo

Fundido, Pilar de Defesa e Margem Protetora de modo autônomo.

Conforme os dados trazidos no subtópico 1.2, a disparidade de mortes entre ambos

os  lados  é  notória.  É  claro  que  o  princípio  humanitário  da  proporcionalidade  não é  uma

ciência  exata  (DINSTEIN, 2004,  p.  122),  mas a  diferença  é  demasiadamente  gritante,  de

modo que – somada com o ataque a alvos não-militares – dúvidas são levantadas sobre a

condução  das  hostilidades  por  parte  de  Israel.  Diante  do  parâmetro  humanitário  da

necessidade militar e do aperfeiçoamento tecnológico israelense, o lançamento de operações

militares contra a Faixa de Gaza parecem cada vez menos justificáveis. Apesar de não ter

conseguido destruir  o Hamas ou a  inteireza de seu arsenal  bélico,  sua capacidade militar

perante Israel foi drasticamente reduzida. Os dados da Shin Bet são reveladores. Só no ano de

2008212, até o início da Operação Chumbo Fundido, o Hamas efetuou o lançamento de 1.785

foguetes e 1.546 tiros de morteiro contra Israel. Em 2014213, no entanto, desconsiderando-se o

período da Operação Margem Protetora, esse número foi reduzido para 205 foguetes e 16 tiros

de morteiro.

Outros dados, no entanto, parecem apontar que esta redução se tratou, em realidade,

de uma mudança na estratégia  da organização de priorizar  o  uso de seu arsenal  somente

quando da ocorrência  de combates  mais  intensos.  Durante  a  Operação Chumbo Fundido,

pouco  mais  de  600 foguetes  foram lançados  da  Faixa  de  Gaza,  contra  1.731  quando  da

212 Tais dados estão disponíveis em: <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/images/shabak2008.pdf>.
213 Tais dados estão disponíveis em: <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/images/shabak2014.pdf>.

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/images/shabak2014.pdf
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/images/shabak2008.pdf
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Operação  Pilar  de  Defesa214 e  2.968  durante  a  Operação  Margem Protetora.  Apesar  dos

números  aparentemente  impressionantes,  os  ataques  originados  da  Faixa  de  Gaza  não

provocaram a quantidade de mortes civis que poderia se imaginar. Em 2008 foram 12 mortos,

enquanto em 2012 e em 2014 foram 6. Desde o fim da Operação Chumbo Fundido, o número

total  –  não só na Faixa de Gaza  – de civis  israelenses  mortos  foi  de 74,  enquanto  o de

soldados israelenses foi de 86215. Ao mesmo tempo, somente no ano de 2015, o número de

homicídios  registrados  em Israel  foi  de  110 casos216.  Levando em consideração,  ainda,  o

desenvolvimento por parte do governo de Tel Aviv do sistema da Cúpula de Ferro – e sua alta

taxa de interceptação de foguetes, mencionada no subtópico 1.2 – fazem sobressair a ausência

da  necessidade  de  largas  operações  militares  contra  a  Faixa  de Gaza.  Destaca-se que  foi

inaugurado em abril deste ano um novo sistema de interceptação de mísseis, chamado Funda

de Davi, aprimorando ainda mais a capacidade defensiva de Israel217.

Se os parâmetros do jus in bello apresentam um cenário onde cada vez menos há por

que Israel empreender operações militares contra a Faixa de Gaza, estariam configurados,

então, atos de agressão? Tal determinação não pode ser presumida. Mesmo que o uso da força

seja ilícito ou a fundamentação apresentada para sua licitude não esteja de acordo com o

direito – como no caso de Israel ao afirmar agir em legítima defesa – é necessário averiguar a

correlação das ações israelenses nestes conflitos à luz da Definição de Agressão trazida pela

Resolução 3314 da Assembleia Geral e, em especial, à natureza especial da Faixa de Gaza.

Anteriormente concluiu-se que é possível a prática de um ato de agressão contra um estado

mesmo na ausência de uma resolução definitiva de um conflito armado e mesmo que o estado

agredido possua parte de seu território ocupado. A mesma compreensão, acima trazida, sobre

Israel e seus vizinhos, se aplicaria então à Faixa de Gaza, diante de suas características  sui

generis, como antes mencionado?

Estando  a  região  ocupada,  não  há  de  se  falar  em legítima  defesa,  mas  sim  na

aplicação do jus in bello. No entanto, diferentemente de conflitos convencionais, não podem

as hostilidades serem retomadas à arbitrariedade das partes. Ainda assim, a existência de um

quadro onde se aplica as normas de direito internacional humanitário representa um cenário

214 Os  dados  referentes  ao  ano  de  2012,  fornecidos  pela  Shin  Bet,  estão  disponíveis  em:
<http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/images/shabak2012.pdf>.

215 Dados fornecidos pela ONG B’Tselem e disponíveis em: <http://www.btselem.org/statistics/fatalities/after-
cast-lead/by-date-of-event>.

216 Dados fornecidos pelo Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes (UNDOC, pela sigla em inglês),
os  quais  estão  disponíveis  em:  <https://data.unodc.org/sys/rpt?reportfile=crime-statistics-homicide-count-
data&REGION=__ALL&REGION__label=All&SUBREGION=__ALL&SUBREGION__label=All&COU
NTRY=106&COUNTRY__label=Israel&format=html&fullscreen=true&showtoc=true#state:0>.

217 Como pode ser visto em: <http://www.haaretz.com/israel-news/1.780951>.

http://www.haaretz.com/israel-news/1.780951
https://data.unodc.org/sys/rpt?reportfile=crime-statistics-homicide-count-data&REGION=__ALL&REGION__label=All&SUBREGION=__ALL&SUBREGION__label=All&COUNTRY=106&COUNTRY__label=Israel&format=html&fullscreen=true&showtoc=true#state:0
https://data.unodc.org/sys/rpt?reportfile=crime-statistics-homicide-count-data&REGION=__ALL&REGION__label=All&SUBREGION=__ALL&SUBREGION__label=All&COUNTRY=106&COUNTRY__label=Israel&format=html&fullscreen=true&showtoc=true#state:0
https://data.unodc.org/sys/rpt?reportfile=crime-statistics-homicide-count-data&REGION=__ALL&REGION__label=All&SUBREGION=__ALL&SUBREGION__label=All&COUNTRY=106&COUNTRY__label=Israel&format=html&fullscreen=true&showtoc=true#state:0
http://www.btselem.org/statistics/fatalities/after-cast-lead/by-date-of-event
http://www.btselem.org/statistics/fatalities/after-cast-lead/by-date-of-event
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/images/shabak2012.pdf
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onde já há continuamente o recurso à força. Retomando-se a distinção feita por Greenwood218,

o jus ad bellum se relaciona à decisão de “recurso à força pelos estados”, enquanto o jus in

bello toma o lugar daquela “quando a decisão de recorrer à força foi tomada e o combate teve

início” (2003, p. 789-790). Da mesma forma que Israel não poderia recorrer à legítima defesa

face ao ataque hipotético de um grupo paramilitar baseado nas Colinas de Golã, também não

cometeria um ato de agressão ao atacar as bases do referido grupo. Seria diferente se, em

resposta ao ataque, Israel decidisse hipoteticamente atacar outra região da Síria. Mesmo em

um cenário onde há, ocasionalmente, conflitos fronteiriços, a aplicação das normas de direito

internacional  humanitário  no contexto de ambos os  países  se  aplica somente no território

ocupado das Colinas de Golã. O recurso à força contra o restante do território sírio,  sim,

estaria inserido na lógica do  jus ad bellum, e poderia constituir uma agressão. A anexação

territorial, portanto, representa uma exceção, e não a regra, de ato de agressão passível de ser

cometida contra um estado com território ocupado.

Portanto,  a  mesma lógica  se  aplica  à  Faixa  de  Gaza.  Independentemente  de  sua

brutalidade,  as operações israelenses contra o Hamas não podem ser consideradas atos de

agressão, diante da manutenção da região controlada pelo grupo como território ocupado.

Evidentemente,  a  aplicação das normas de  jus in  bello significa que as forças israelenses

devem observar  os parâmetros  daí decorrentes,  o que aparentemente não ocorreu no caso

concreto. De qualquer forma, como foi assentado inúmeras vezes neste trabalho, não foi o

objetivo aqui investigar a prática de crimes de guerra ou crimes contra a humanidade, de

modo que uma conclusão mais assertiva neste sentido demandaria pesquisa mais dedicada

nesta direção, o que foge do objeto do presente estudo.

4.2. Atos de execução continuada

Após a análise do lançamento das operações militares israelenses contra o território

palestino da Faixa de Gaza, neste momento serão checados os atos cuja execução de protrai

no tempo, e não necessariamente através de um único período de confronto militar. Os atos

aqui considerados serão a anexação de Jerusalém Oriental, a construção de assentamentos e

do muro além da Linha Verde na Cisjordânia, bem como a manutenção do bloqueio e do cerco

à Faixa de Gaza.

De todos os atos, o mais autoevidente é a anexação territorial. Como resultado da

Guerra dos Seis Dias, Israel passou a ocupar a Cisjordânia, a Península do Sinai, a Faixa de

218 Esta manifestação do autor britânico foi citada na nota 189.
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Gaza e as Colinas de Golã, como trazido no subtópico 1.1. Aqui não se observará se ocorreu

uma agressão ou legítima defesa lícita nesse contexto, seja por parte de Israel, Jordânia ou

qualquer outro país. O fato é que, logo após o conflito, o Knesset aprovou uma emenda a uma

lei  de 1948 determinando que a  “lei,  jurisdição e administração” israelense se estendia a

Jerusalém  Oriental.  De  modo  mais  explícito,  como  citado  anteriormente,  em  1980  foi

aprovada a Lei Básica que definiu Jerusalém “completa e unida” como a capital de Israel.

Como afirma Dinstein, “não pode haver uma sombra de dúvida que o  Knesset considerou

Jerusalém Oriental anexada” (2009, p. 18).

A impossibilidade de aquisição territorial pela força foi tratada no subtópico 3.1. A

questão agora é se, uma vez procedida tal anexação, há constituição de um ato de agressão.

Ou melhor, haveria alguma possibilidade de uma anexação não constituir um destes atos? A

alínea “a”, in fine, da Definição de Agressão fala em “qualquer anexação”. Indo por partes, é

certo que a aquisição territorial em uma guerra de agressão, fosse esse o objetivo desejado ou

não,  configura  um  ato  de  agressão  e  ilícito  perante  o  direito  internacional.  Além disso,

tampouco seria possível que tal nulidade fosse “convalidada” por um tratado de paz que, após

a  agressão  bem-sucedida,  confirmasse  a  transferência  do  domínio  sobre  o  território.  Isto

ocorre pelo enunciado do artigo 52 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, o

qual dispõe que “[é] nulo um tratado cuja conclusão foi obtida pela ameaça ou o emprego da

força em violação dos princípios de Direito Internacional incorporados na Carta das Nações

Unidas219”. Aquisição territorial pelo agressor sempre será ilícita.

Dinstein traz, no entanto, a possibilidade, sim, de transferência de título sobre um

território ocupado em uma guerra de agressão. No entanto, isso só seria possível se ocorresse

em benefício do agredido,  e  não  do agressor,  ou seja,  que houvesse cessão territorial  do

segundo ao primeiro (Ibid., p. 51). O ex-Presidente da Corte Internacional de Justiça, Stephen

M.  Schwebel,  vai  além,  e  trata  da  distinção  entre  “conquista  agressiva”  e  “conquista

defensiva”, esta a qual seria lícita (1970, p. 344-347). Apesar de, inicialmente, não parecer

diferir tanto de Dinstein, Schwebel defende o poder do agredido, unilateralmente, após fazer

uso  de  sua  legítima  defesa  e  “em nome  da  segurança”,  expandir  suas  fronteiras  com o

território que passou a ocupar.  O jurista  americano,  comentando justamente a situação de

Jerusalém  Oriental,  afirma  que  o  título  israelense  sobre  a  cidade  seria  “superior”  ao

jordaniano,  visto  que  a  anexação  por  este  país  da  Cisjordânia  foi  ilícita  e  a  ocupação

israelense se deu após o lícito exercício de legítima defesa (Ibid., loc. cit.).

219 Trecho  em  português  retirado  do  texto  da  Convenção  de  Viena  sobre  o  Direito  dos  Tratados  como
promulgada  no  Brasil  por  meio  do  Decreto  nº  7.030  de  14  de  dezembro  de  2009,  disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7030.htm>.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7030.htm
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Ocorre que, como tratado no subtópico 2.1, a Cisjordânia não se tornou res derelicta

após a Guerra de 1948. Schwebel tem razão ao afirmar que a anexação jordaniana foi ilícita,

mas a ocupação israelense não mudou a real titularidade sobre o território, assegurada, desde

o Pacto da Liga das Nações e o Tratado de Lausanne, aos palestinos220. Além disso, seja com

ou sem o consentimento do estado ocupado, o agredido estaria fazendo uso de sua legítima

defesa para “lucrar” com a guerra, o que, além de ir contra o princípio da inadmissibilidade de

aquisição  territorial  pelo  uso  da  força221 –  não  havendo  distinção  entre  “agressiva”  ou

“defensiva”  –  também  significaria  uma  subversão  dos  parâmetros  da  necessidade  e

proporcionalidade,  intrínsecos  à  legítima  defesa.  Não  por  outra  razão,  assim  entendeu  o

Conselho de Segurança, destacando-se as Resoluções 252222 e 478223, que decretaram como

inválidas as medidas que visem alterar o status de Jerusalém.

Assim  sendo,  não  há  dúvida  de  que  a  anexação  de  Jerusalém  Oriental  foi  um

inequívoco ato dirigido contra a integridade territorial de outro estado. A única questão, nessa

análise,  ainda  pendente,  é  a  Palestina  enquanto  vítima  mesmo  sem  existir  formalmente,

enquanto estado, em 1967. Como trazido no parágrafo acima, a soberania sobre a Cisjordânia

está definida desde o fim da Primeira Guerra Mundial, e como explicado ao fim do último

capítulo, o ato de agressão – principalmente o de anexação – tem natureza permanente. Tendo

tal aquisição ilícita se mantido mesmo após a constituição do estado palestino em 1988, a

conclusão  que  se  impõe  é  que  a  anexação  de  Jerusalém  Oriental,  por  parte  de  Israel,

representa um ato de agressão contra o Estado da Palestina.

Outros  atos  praticados  na  Cisjordânia,  mesmo ilícitos,  não  têm sua  classificação

como  atos  de  agressão  tão  autoevidente  como  a  anexação  territorial.  São  os  casos  das

construções do muro e dos assentamentos dentro do território ocupado. Ambos já tiveram sua

contrariedade com o direito internacional – particularmente a Quarta Convenção de Genebra

de  1949 bem como os  pactos  internacionais  de  direitos  humanos  – enunciada  tanto  pelo

Conselho de Segurança,  como pela Assembleia  Geral e ainda pela Corte  Internacional  de

Justiça. Todavia, assim como a anexação de Jerusalém Oriental, para conferir se constituem

220 O autor em dado momento se refere ao “território anteriormente palestino”, mas não cita em que momento
tal titularidade teria sido cedida ou renunciada, sendo claro, na visão deste trabalho, que nunca o foi.  Cf.
1970, p. 347.

221 O próprio Schwebel reconhece que sua tese não está de acordo com a doutrina dominante, ao mencionar que
a tese de impossibilidade absoluta da conquista “requer modificações”. Cf. Ibid., p. 346.

222 Aprovada  logo  após  a  unificação  administrativa  de  Jerusalém,  em  maio  de  1968,  e  disponível  em:
<https://undocs.org/S/RES/252(1968)>.

223 Aprovada  após  a  promulgação  da  Lei  Básica,  em  1980,  e  disponível  em:
<https://undocs.org/S/RES/478(1980)>.

https://undocs.org/S/RES/478(1980
https://undocs.org/S/RES/252(1968
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atos de agressão à luz da Definição trazida pela Resolução 3314 da Assembleia Geral, deve

ser demonstrado o animus aggressionis.

A política de construção de assentamentos teve início logo após a Guerra dos Seis

Dias (MORRIS, op. cit., p. 116), e foi fruto de condenação permanente – mesmo por parte de

aliados israelenses, como os Estados Unidos – da sociedade internacional ao longo dos anos.

Alheios  a  isso,  as  autoridades  israelenses  permitiram – e  patrocinaram – a  expansão dos

assentamentos. Segundo dados da ONG B’Tselem, ao fim de 2015 eram cerca de 588 mil

colonos  israelenses  que  viviam  em  território  palestino  ocupado224.  A  sua  principal

contrariedade, como mencionado, é perante a Quarta Convenção de Genebra, cujo artigo 49

enuncia que “[o]  Poder Ocupante deverá não deportar  ou transferir  partes  de sua própria

população civil para os territórios que ocupa225.” No Caso Construção de um Muro, a Corte

ainda  esclareceu  que  tal  proibição  não se  refere  somente  às  transferências  forçadas,  mas

também ao incentivo público para que tais transferências ocorram226. Independente do partido

que comandasse o governo israelense, a política de assentamentos prosseguiu. Comentando as

diferenças  entre  a  esquerda  e  a  direita  israelense,  Shlomo  Sand  destaca  que  a  primeira

comandava um colonialismo hesitante e a segunda um colonialismo acelerado (2014, p. 302-

304).

Já o muro – o qual Israel chama de “cerca”, terminologia rejeitada pela Corte227 –

teve  sua  construção definida  em 2002.  Como trazido  no subtópico  1.2,  cerca  de  8,5% –

incluindo toda Jerusalém Oriental – da Cisjordânia estão entre a Linha Verde e o muro. Sob a

pretensão de atuar em legítima defesa – tese que, conforme visto anteriormente, também foi

rechaçada pela Corte – Israel impôs sérias restrições à população palestina que vive na área

onde o muro foi construído.  Todo palestino acima de 12 anos de idade necessita de uma

permissão  oficial  de  residência,  caso  contrário  será  expulso  de  sua  casa.  A liberdade  de

locomoção também foi amplamente atingida, separando palestinos de seus terrenos de plantio,

bem como dificultando o acesso a escolas  e hospitais.  Mesmo com toda a  documentação

exigida,  ocasionalmente  Israel  determina  o  fechamento  absoluto  das  poucas  passagens

existentes ao longo do muro. A área entre o muro e a Linha Verde foi declarada, ainda em

224 Informação disponível em: <http://www.btselem.org/settlements/statistics>.
225 Disponível em: <http://avalon.law.yale.edu/20th_century/geneva07.asp>.
226 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion:

I.C.J. Reports 2004, p. 183.
227 Foi  utilizado  o  termo  “muro”,  o  mesmo  adotado  pela  Assembleia  Geral.  Legal  Consequences  of  the

Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion: I.C.J. Reports 2004, p. 164.

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/geneva07.asp
http://www.btselem.org/settlements/statistics
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2003, uma área militar fechada, em que pese a manutenção e expansão da grande maioria dos

assentamentos israelenses nessa região228.

Não  por  acaso,  a  Corte  também  deixou  clara  a  ilegalidade  do  muro,  conforme

também  fizeram  outros  órgãos  das  Nações  Unidas.  Há  violação  à  Terceira  Seção  das

Regulações da Haia de 1907, cujos artigos 43, 46 e 52 demandam a restauração e garantia, no

que for possível, da vida e da ordem pública, além do respeito – salvo em casos excepcionais

de  necessidade  do exército  ocupante  – à  propriedade privada  da  população atingida  pela

ocupação229.  Além disso, a Quarta Convenção de Genebra novamente foi violada, tendo a

Corte identificado inúmeros dispositivos desrespeitados, dentre os quais os artigos 52 e 53230,

que  preveem,  respectivamente,  a  vedação  de  medidas  que  visem  criar  desemprego  ou

restringir  oportunidades  de trabalho e,  novamente,  de destruir  propriedade privada.  A CIJ

identificou ainda o desrespeito às normas do direito internacional dos direitos humanos, como

o direito de liberdade de locomoção – garantido pelo artigo 12, §1º, do Pacto Internacional

Sobre Direitos Civis e Políticos – e o direito ao trabalho, garantido pelos artigos 6 e 7 do

Pacto  Internacional  Sobre  Direitos  Econômicos,  Sociais  e  Culturais.  Em  suma,  a  Corte

reconheceu uma tentativa de criar um fato consumado que seria equivalente a uma anexação

de facto231.

De todo o exposto acima, é evidente a ilegalidade232 tanto dos assentamentos quanto

da  construção  do  muro,  mas  ambos  podem  ser  considerados  atos  de  agressão?

Inequivocamente, ambas as situações atingem a soberania, integridade territorial e a própria

independência política da Palestina, estado o qual nada pode fazer contra a entrada de colonos

em seu país. No entanto, não é somente isso que deve ser demonstrado para a configuração de

um ato de agressão. O artigo 1 da Definição fala em “uso de força armada”. No caso dos

assentamentos, este evidentemente não é o caso. A sua construção ocorre por uma ausência de

real capacidade de resistência do estado palestino,  e não pelo uso de força armada. Além

disso,  dos  atos  listados  no artigo  3 da  Definição,  nenhum se aproxima da  construção de

assentamentos. É inegável a violação, por parte de Israel, de normas de direito internacional

humanitário, mas a construção de assentamentos não constitui um ato de agressão à Palestina.

228 Dados disponíveis em: <http://www.btselem.org/separation_barrier>.
229 A  Terceira  Seção  das  Regulações  da  Haia  está  disponível  em:

<http://avalon.law.yale.edu/20th_century/hague03.asp>.
230 A Corte mencionou ainda como violados os artigos 47, 49 e 59. Legal Consequences of the Construction of

a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion: I.C.J. Reports 2004, p. 185.
231 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion:

I.C.J. Reports 2004, p. 184-189.
232 O muro representa ainda uma violação ao acertado no Segundo Acordo de Oslo de que a integridade da

Cisjordânia – assim como da Faixa de Gaza – deveria ser preservada, como visto no subtópico 1.2.

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/hague03.asp
http://www.btselem.org/separation_barrier
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Já quanto o muro, a situação é um pouco mais confusa. O traçado, ao incorporar a

maior parte dos assentamentos israelenses, demonstra uma disposição real torná-lo a fronteira

de Israel.  Não por acaso, como noticia a ONG B’Tselem, vários políticos israelenses já a

consideram como  tal233,  tendo  algumas  propostas  sido  apresentadas  para  formalizar  uma

anexação234. A alínea (a) do artigo 3 da Definição de Agressão fala em “qualquer anexação”.

Seria a construção um desses casos? Embora seja inconteste que ele pode, sim, ser qualificado

como  um “caminho  para  a  anexação”,  esta  anexação  ainda  não  correu.  A própria  Corte

afirmou que o muro “pode levar”, e não que ele, per se, já constitui uma anexação. O uso de

força armada também não fica evidente neste caso. Por estas razões, assim como a construção

dos assentamentos,  tem-se que a construção do muro na Cisjordânia representa mais uma

violação às normas de direito internacional humanitário, mas não um ato de agressão.

O último ato a ser considerado é o bloqueio naval e o cerco terrestre à Faixa de Gaza.

Como mencionado no subtópico 1.2, após a tomada da região pelo Hamas em 2007, Israel

passou a tornar extremamente restrito o acesso de bens e pessoas ao território. O fornecimento

de  gás,  energia  elétrica,  água  e  de  bens  de  consumo  em  geral  ficaram  limitados  à

predisposição do governo de Tel Aviv. Apesar de mirar a capacidade bélica do grupo que

comanda a região, a medida gerou uma crise de matriz humanitária pelo território e o colapso

da atividade econômica em geral, com desemprego galopante235 e grande parte da população

vivendo abaixo da linha da pobreza. Apesar disso, a capacidade do Hamas e de outros grupos

na Faixa de Gaza se armarem não foi impedida, tendo surgido uma “economia baseada em

túneis”, os quais foram construídos ao longo da fronteira com o Egito e – variando de acordo

com a vontade do governo do Cairo – permitiram, através de contrabando, a manutenção do

controle do Hamas sobre o território. A rigidez da medida israelense também variou ao longo

do tempo, passando por períodos de flexibilização após ações como o anteriormente citado

ataque  às  embarcações  de  bandeira  turca  em 2010236.  Independente  do  grau  de  controle

israelense sobre a entrada e saída de bens e pessoas da região, a medida se mantém desde

2007.  Diante  de  sua  desproporcionalidade  face  às  ameaças  exercidas  pelo  Hamas,  um

233 Disponível no link trazido à nota 228.
234 Sendo um exemplo a ideia defendida, em janeiro deste ano, pelo ministro da educação israelense, Naftali

Bennet, de propor uma lei que, se aprovada, anexaria o assentamento de Ma’ale Adumin, um dos maiores de
todos  e  localizado  no  centro  da  Cisjordânia.  Disponível  em:
<https://www.theguardian.com/world/2017/jan/03/far-right-israel-minister-naftali-bennett-bill-annex-maale-
adumim-settlement-palestinian-territories>.

235 Segundo dados da Agência Central Palestina de Estatísticas (PCBS, pela sigla em inglês), somente entre a
população masculina, em 2015, o desemprego alcançava 35,9% do total. Entre as mulheres, o índice alcança
os  59,6%  da  população.  Dados  disponíveis  em:
<http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/881/default.aspx#Labour>.

236 Como relatado pela ONG B’Tselem em: <http://www.btselem.org/gaza_strip/siege>.

http://www.btselem.org/gaza_strip/siege
http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/881/default.aspx#Labour
https://www.theguardian.com/world/2017/jan/03/far-right-israel-minister-naftali-bennett-bill-annex-maale-adumim-settlement-palestinian-territories
https://www.theguardian.com/world/2017/jan/03/far-right-israel-minister-naftali-bennett-bill-annex-maale-adumim-settlement-palestinian-territories
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relatório solicitado pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas concluiu que o

cerco e o bloqueio,  constituindo medida de punição coletiva,  são ilegais perante o direito

internacional237. Isto faz que tais medidas, no entanto, constituam atos de agressão?

Dinstein define bloqueio como a vedação “da aproximação à costa inimiga, ou parte

desta, para os fins de prevenir o ingresso e saída de embarcações e aeronaves de todos os

estados” (2004, p. 105). Tal forma de uso da força não é, per se, ilícito, sendo inclusive uma

das medidas trazidas pelo artigo 42 da Carta das Nações Unidas como disponíveis à utilização

do  Conselho  de  Segurança  para  manutenção  ou  restauração  da  paz  e  segurança

internacional238. Por sua vez, uma campanha de cerco, define o autor israelense, “é conduzida

pelo circundar uma concentração militar inimiga, uma fortaleza estratégica ou qualquer outra

localidade defendida pelo inimigo, cortando esta de canais de suporte e abastecimento” (Ibid.,

p. 133). O autor ainda diferencia alvos militares de alvos civis, nestes os quais objetivos como

o de proporcionar a morte pela fome é ilícito (Ibid., p. 135). De qualquer forma, a observação

se tais parâmetros são respeitados ou não se adéquam mais a uma lógica da observância das

normas de direito internacional humanitário, não da prática de um ato de agressão.

Como já mencionado outras vezes, a situação da Faixa de Gaza é  sui generis.  O

território  não  possui  uma presença  de  forças  militares  israelenses,  mas  está  sob controle

efetivo destas, se mantendo o quadro de ocupação militar. Neste cenário, dois elementos são

reveladores. O primeiro se refere ao fato do recurso ao bloqueio e ao cerco não constituírem

atos  inerentemente ilícitos  em um conflito,  além de possuírem natureza muito distinta  de

outras ações militares como uma campanha de bombardeio ou uma incursão militar. Neste

caso, as especificidades do conflito israelo-palestino se aplicam. Se um ataque à Faixa de

Gaza por parte de Israel pode representar o início de hostilidades intensas, o mesmo não pode

ser dito do bloqueio e  do cerco,  que se mantém sem proporcionar as mesmas reações.  É

evidente que isto não significa que tais medidas israelenses não sejam – como concluiu o

relatório apresentado perante o Conselho de Direitos Humanos, trazido – ilícitas, mas somente

que o recurso às mesmas não configura um ato de agressão.

237 O  relatório,  na  íntegra,  está  disponível  em:
<http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/A.HRC.15.21_en.pdf>.

238 Traz o artigo 42 da Carta, na íntegra: “No caso de o Conselho de Segurança considerar que as medidas
previstas no Artigo 41 seriam ou demonstraram que são inadequadas, poderá levar a efeito, por meio de
forças  aéreas,  navais  ou  terrestres,  a  ação  que  julgar  necessária  para  manter  ou restabelecer  a  paz  e  a
segurança internacionais. Tal ação poderá compreender demonstrações, bloqueios e outras operações, por
parte  das  forças  aéreas,  navais  ou terrestres  dos Membros das  Nações Unidas.”  Tradução constante do
Decreto 19.841 de 22 de outubro de 1945, o qual promulgou internamente a Carta das Nações Unidas no
Brasil, e está disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm>.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/A.HRC.15.21_en.pdf
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O segundo elemento a que se faz referência é a postura adotada pelo estado vítima

em  questão.  Diferentemente  das  operações  militares  israelenses  –  as  quais  a  Palestina

denunciou  como  agressões  –  ao  longo  da  última  década,  a  Palestina  não  demonstrou

contrariedade ao bloqueio e ao cerco. A esta questão, pode ser dito que isso é irrelevante face

ao  fato  de  Israel  não  ter  buscado  autorização  palestina  para  implementar  tais  medidas  e

tampouco considerar os membros da Organização pela Libertação da Palestina os porta-vozes

de um estado nacional.  No entanto,  tal  dúvida não subsiste  perante  a  alínea  (a)  da Nota

Explicativa trazida no artigo 1 da Definição de Agressão, ao trazer que a expressão “estado”

independe de questões atinentes ao reconhecimento dessa natureza. Apesar da ausência de

autorização do governo palestino, Israel e esse país praticaram alguma forma de cooperação

na condução de tais medidas. Em realidade, além de uma aceitação do cerco e do bloqueio, a

Palestina  solicitou  que  os  mesmos  se  tornassem  ainda  mais  severos  para  enfraquecer  o

controle do Hamas sobre a Faixa de Gaza. Recente demonstração disso ocorreu em junho

deste ano, com a decisão do governo palestino de reduzir o pagamento da energia elétrica que

era  fornecida  à  região  e  agir  para  impedir  o  acesso  desta  ao  limitado  fornecimento  de

combustível assegurado pelos egípcios239.

Diante dos elementos acima, o cerco e o bloqueio israelense à Faixa de Gaza não

denotam,  por  parte  do  governo  de  Tel  Aviv,  o  uso  de  força  armada  contra  a  soberania,

integridade territorial ou independência política do Estado da Palestina, visto que o país não

só aceitou a ação militar omo encorajou-a. O artigo 1 da Definição de Agressão menciona

ainda o uso da força armada de “maneira inconsistente com a Carta das Nações Unidas”. No

entanto, a ilicitude aparente das ações israelenses – assim como no caso das operações contra

a Faixa de Gaza – não se demonstra diante da decisão de recorrer-se à força, mas na forma

como tal uso se deu. Ambos os atos, por isso, não podem ser considerados atos de agressão e

ensejar, na visão deste trabalho, responsabilidade internacional do Estado de Israel nos termos

da Definição de Agressão.

239 Como pode ser visto em: <http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.796822>.

http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.796822
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CONCLUSÃO

Este  trabalho  foi  motivado  pelos  desenvolvimentos  recentes  no  assunto,  pelo

interesse de seu autor no conflito  objeto deste  estudo e,  em grande parte,  pela impressão

externalizada na epígrafe: a do direito internacional nunca ter sido devidamente aplicado à

Palestina.  Tal  realidade  reforça  a  necessidade  de  se  reafirmar  a  Palestina  como estado  –

natureza a qual ainda muitos países se negam a reconhecer – e buscar checar que direitos e

deveres tal constatação proclama. Um destes, e de natureza de jus cogens, é a garantia de que

a efetuação de um ato de agressão por um estado contra outro é e sempre será ilícito, devendo,

como tal, ser combatido.

Apesar de o povo palestino permanecer sem a reparação que lhe é devida, alguns

órgãos  internacionais,  organizações  não-governamentais  e  internacionalistas  em  geral  se

dedicaram a  estudar  e  denunciar  atos  ilícitos  cometidos  contra  esse  povo.  No entanto,  a

grande maioria dessas iniciativas centrou-se em violações a normas de direito internacional

humanitário ou crimes contra a humanidade, tendo sido algumas delas mencionadas ao longo

do texto. O objeto desse trabalho, o recurso à força como caracterizador, por parte de Israel,

de atos de agressão,  é tema sobre o qual ainda não havia muito material,  sendo uma das

motivações por trás desse trabalho.

Nesse sentido, a concepção de um cenário de injustiça constante cometida contra os

palestinos  fez  este  autor  presumir  que,  dentre  as  ações  israelenses  estudadas  –  como  as

operações militares na última década – seriam constituídos inúmeros atos de agressão. No

entanto, após a efetuação do estudo da matéria perante o direito internacional público vigente,

a conclusão foi outra. Em razão dos limites que cercam e distinguem o jus ad bellum do jus in

bello,  a  maioria  das  ações  consideradas  se  inserem exclusivamente  no  âmbito  do  direito

internacional  humanitário,  não  sendo passíveis  de  resultar  no cometimento  de  um ato  de

agressão.

Ainda assim, dos atos estudados, chegou-se a um que, de fato, representa um ato de

agressão: a anexação de Jerusalém Oriental.  Por esta razão, respondendo a indagação que

guiou  este  trabalho,  deve-se  afirmar:  Há,  efetivamente,  responsabilidade  internacional  do

Estado de  Israel  pelo  cometimento  de  um ato  de  agressão  contra  o  Estado da  Palestina,

devendo, portanto, incidir sobre aquele país as normas que ditam a responsabilidade estatal

pelo cometimento de atos ilícitos perante o direito internacional público.
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