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O Estado é aquela comunidade humana que, dentro de um 

determinado território reclama (com êxito) para si o monopólio 

da violência legítima. O específico de nosso tempo é que todas 

as demais associações e indivíduos só se lhes concede o direito 

a violência legítima na medida em que o Estado assim o 

permita (WEBER, 2004). 

 

 

 





RESUMO 

 

Esta tese tem por objeto tratar das Empresas Militares e de Segurança Privadas nas Relações 

Internacionais contemporâneas. O problema que se busca compreender e, na medida do 

possível, confrontar é a privatização da guerra, entendida como a contratação ou a delegação 

de atividades militares, logísticas e de segurança, inerentes aos Estados, durante as situações 

de guerra, conflitos armados e pós-conflitos. Fenômeno este expandido após o fim da Guerra 

Fria e, exponencialmente, desde o 11(onze) de Setembro de 2011.As Empresas Militares e de 

Segurança Privadas (EMSP) são legalmente constituídas como corporações, em seus países de 

origem, com espectro de atuação global, sendo utilizadas por Estados, Organizações 

Internacionais Intergovernamentais (OIG), tais como a Organização das Nações Unidas 

(ONU), Empresas Multinacionais e Organizações Não – Governamentais (ONG).Ao abordar 

tal fenômeno, esta tese trata obrigatoriamente das dimensões das Relações Internacionais 

ligadas com a Segurança Internacional, o Direito Internacional Público, a limitação da 

violência, em conflitos e pós-conflitos armados, a ameaça à soberania estatal e a liberdade dos 

Estados, e seus constituintes, em face da formação de um Mercado Global da Força, capaz de 

compartilhar decisões e ações com os entes estatais. Num mundo caracterizado pelo processo 

de globalização e pela expansão das ideias neoliberais, que tem como apanágio a privatização 

ou a terceirização de atividades de segurança e militares, tradicionalmente inerentes aos 

Estados. A hipótese que se defende é que a regulação das EMSP deve seguir em camadas. Ou 

seja, uma combinação de Soft Law (instrumento não vinculante) com Hard Law (instrumento 

vinculante). Onde se aproveitaria a já existência do Documento de Montreux (Soft Law) e a 

sua função complementar, ao apresentar sugestões de boas práticas aos Estados em relação às 

EMSP, e sensibilizar a indústria na organização do seu Código de Conduta alinhado ao 

cumprimento das normas de Direitos Humanos e de Direito Internacional Humanitário (DIH). 

Partindo da proposta de Convenção do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre o uso de 

Mercenários (Hard Law), estabelecer uma regulação vinculante para os Estados a qual 

serviria de base para suas legislações internas. A regulação em camadas – Hard Law e Soft 

Law permite não somente sensibilizar os atores envolvidos, mas, também, padronizar e 

esclarecer os procedimentos nas obscuras situações que tem envolvido os abusos e violações 

de Direitos Humanos nos conflitos armados, bem como fortalecer o controle e comprometer a 

Sociedade internacional sobre o uso da força nessas condições. De outra forma, a 

singularidade do Mercado Global da Força (MGF) desafia os instrumentos de regulação 

existentes, impactando negativamente nas Relações Internacionais, na Segurança  





Internacional, e no cumprimento dos Direitos Humanos e do Direito Internacional 

Humanitário. É realizado um apanhado histórico sobre a participação do setor privado nos 

negócios da guerra, traçado um perfil do Mercado Global da Força, diagnosticado as 

implicações jurídicas desse fenômeno, bem como é apresentado dois estudos de caso – um 

nos Balcãs ocidentais e outro no Iraque, onde se aduz os abusos e violações cometidos por 

essas empresas. A pesquisa chega a conclusão que a regulação em camadas é a forma mais 

adequada e eficaz para se enquadrar este fenômeno haja vista sua singularidade transversal e 

importância nas Relações Internacionais. 

Palavras-chave: Empresas Militares e de Segurança Privadas (EMSP). Mercado Global da 

Força (MGF). Segurança internacional. Direito Internacional Público (DIP). Regulação em 

camadas. 

 





ABSTRACT 

 

This thesis is engaged in dealing with the Private Military and Security  Companies (PMSC) 

in contemporary International Relations. The problem that seeks to understand and, as far as 

possible, is to confront  the privatization of war, understood as the hiring or the delegation of 

military logistics activities and security, inherent in the States during situations of war, armed 

conflict and post conflicts. This phenomenon expanded after the end of the Cold War and, 

exponentially, from eleven (11) September 2001.The PMSC are legally constituted as 

corporations in their home countries, with global operations spectrum being used by States, 

International Intergovernmental Organizations  (IGO), such as the United Nations (UN) , 

Multinational Enterprises and Non - Governmental Organizations (NGOs).In addressing this 

phenomenon, this thesis necessarily deals with the dimensions of International Relations 

connected with the International Security, Public International Law, the limitation of violence 

in armed conflict and post-conflict, the threat to state sovereignty and the freedom of States 

and  their  constituents in the face of the formation of a Global Market of Force, able to share 

decisions and actions with the state entities. In a world characterized by globalization and the 

expansion of neoliberal ideas, whose hallmark is privatization or outsourcing of security and 

military activities, traditionally inherent in the States.The hypothesis that advocates is that the 

regulation of PMSC should follow in layers. That is, a combination of "Soft Law" (non-

binding instrument) with "Hard Law" (binding instrument). Which would take advantage the 

already existence of the Montreux Document (Soft Law) and its complementary role, to make 

suggestions of good practice for States in relation to PMSC, and sensitize the industry in the 

organization  of  its Code of Conduct aligned and  to comply with standards in Human Rights 

and International Humanitarian Law (IHL). From the proposal of the Working Group of the 

United Nations Convention on the Use of Mercenaries (Hard Law), establishing a binding 

regulation for the States which serve as the basis for their domestic legislation. The regulation 

in layers - "Hard Law" and "Soft law" does not only sensitize the actors involved, but also 

standardize and clarify the procedures in unclear situations that have involved abuses and 

Human Rights violations in armed conflicts and strengthen  the control and compromise of    

the International Society about the use of force in these conditions. Otherwise, the Global 

Market of Force uniqueness challenges existing traditional regulatory instruments, impacting 

negatively on International Relations, in the International Security, and the fulfillment of 

Human Rights and International Humanitarian Law. A historical overview is held on private 

sector participation in the war business, traced a Global Market of Force profile, diagnosed  





the legal implications of this phenomenon and is presented two case of studies - one in the 

Western Balkans and the other in Iraq, where show the abuses and violations committed by 

these companies. The study comes to the conclusion that the regulation in layers is the most 

appropriate and effective way to frame this phenomenon given its uniqueness and importance 

in International Relations. 

Keywords: Private Military and Security Companies (PMSC). Global Market of Force 

(GMF). International security. International Law. Regulation in layers. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Esta Tese tem por objeto tratar das Empresas Militares e de Segurança Privadas nas 

Relações Internacionais contemporâneas. O problema que se busca compreender e, na medida 

do possível, confrontar é a privatização
1
 da guerra, entendida como a contratação ou a 

delegação de parte das atividades militares, logísticas e de segurança, inerentes aos Estados, 

durante as situações de guerra, conflitos armados e pós-conflitos. Fenômeno este expandido 

após o fim da Guerra Fria e, exponencialmente, desde o 11 (onze) de Setembro de 2011. 

As Empresas Militares e de Segurança Privadas (EMSP) são legalmente constituídas 

como corporações, em seus países de origem, com espectro de atuação global, sendo 

utilizadas por Estados, Organizações Internacionais Intergovernamentais (OIG), tais como a 

Organização das Nações Unidas (ONU), Empresas Multinacionais e Organizações Não – 

Governamentais (ONG). 

Ao abordar tal fenômeno, esta tese trata obrigatoriamente das dimensões das Relações 

Internacionais ligadas com a Segurança Internacional, o Direito Internacional Público, a 

limitação da violência, em conflitos e pós-conflitos armados, a ameaça à soberania estatal e a 

liberdade dos Estados, e seus constituintes, em face da formação de um Mercado Global da 

Força, capaz de compartilhar decisões e ações com os entes estatais. Num mundo 

caracterizado pelo processo de globalização e pela expansão das ideias neoliberais, que tem 

como apanágio a privatização ou a terceirização de atividades de segurança e militares, 

tradicionalmente inerentes aos Estados.  

Desse modo, insta ressaltar a importância do estudo da privatização da guerra sob o 

enfoque da Sociedade Internacional e por consequência do Estado, principal ator das Relações 

Internacionais, e responsável primário pela Segurança Internacional e pela formulação e 

cumprimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) e do Direito 

Internacional Humanitário (DIH). 

Para Uesseler a privatização da guerra pode conduzir, no longo prazo, a uma mudança 

fundamental na relação entre o sistema militar e o Estado nacional. O monopólio do uso da 

força por parte do Estado pode vir a ser questionado e, em determinados casos, totalmente 

suprimido, em especial, nos Estados mais frágeis. O Direito da Guerra foi forjado durante 

séculos e está agora ameaçado pelo avanço irrefreável do setor privado sobre o setor público. 

                                                 
1
  Nesse sentido as palavras privatização e terceirização são intercambiáveis e têm o mesmo conceito para efeito 

desta pesquisa. 
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Por isso, são necessárias medidas jurídicas tanto no plano internacional como no plano 

nacional (UESSELER, 2008, p. 191-192). 

A privatização da guerra contribui, também para a debilitação do Estado. Como forma 

de organização política, o Estado tem como um dos seus pilares a centralização do uso 

legítimo da força – o progressivo rechaço, no passado, ao recurso dos mercenários e a 

formação dos exércitos nacionais submetidos ao soberano, são a prova mais contundente. 

Esse mesmo Estado europeu-ocidental deu forma jurídica ao reconhecimento dos Direitos 

Humanos e as bases de seu respeito se sustentam na submissão ao poder de coerção. Logo, a 

centralização do poder de coerção e a sua submissão ao Direito configuram como elementos 

definidores do Estado e progressivamente do Estado de Direito. Assim, a privatização da 

guerra pode ser vista como um atentado aos fundamentos do Estado moderno e aos princípios 

do Estado de Direito, baseado no princípio da legalidade e no respeito aos Direitos Humanos 

(GOMEZ DEL PRADO; MATEU, 2011, p. 7-8). 

A não regulação, eficaz e eficiente, desse fenômeno, pode, inclusive, conduzir a 

instauração da lógica da mercantilização da guerra, colocando interesses privados acima dos 

interesses públicos e limitando a capacidade do Estado em agir no sentido de cumprir e fazer 

cumprir as normas do Direito internacional dos Direitos Humanos (DIDH) e do Direito 

Internacional Humanitário (DIH), bem como afetar a própria estabilidade da Segurança 

Internacional, ao criar tensões artificiais e que beneficiem as EMSP. 

Pode ensejar, ainda, a desestabilização e o incremento da insegurança internacional, 

pois a regulação existente não tem sido suficiente para conter os abusos e as violações de 

Direitos Humanos das EMSP. O desenho de novos mecanismos de controle e a exigência de 

responsabilidades, mais eficientes, certamente, irão contribuir para colocar limites a ação 

desses atores privados, e colocá-los sob a égide da Sociedade de Estados (GARCIA; 

PAREJA, 2013, p. 172). 

Os esforços de regulação da privatização da guerra têm tido especial atenção das 

Nações Unidas a qual tem quatro iniciativas sobre o assunto: designação de um Relator 

Especial sobre uso de mercenários (1987-2005), formação de Grupo de Trabalho sobre o uso 

de Mercenários (2005), que realizou uma proposta de Convenção que será discutida nesta 

Tese, formação de Grupo de Trabalho relativo à regulação das EMSP, designação de um 

Representante Especial sobre Empresas e Direitos Humanos e ainda um Grupo de Trabalho 

sobre Direitos Humanos e Empresas Transnacionais (PSM, 2013). 

Fora do marco das Nações Unidas, haja vista a importância do tema o Comitê 

Internacional da Cruz Vermelha (CICV) – guardião do Direito Internacional Humanitário 
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(DIH) - e a Suíça, em 2006, com o apoio dos EUA e do Reino Unido, maiores exportadores 

de serviços das EMSP no mundo, empreenderam uma ação denominada “Iniciativa Suíça” 

com o propósito de responder às preocupações da opinião pública internacional, atinentes às 

obrigações dos Estados relativas às EMSP com as normas de Direito Internacional 

Humanitário e os Direitos Humanos e, também, devido à ausência de transparência nas 

atividades dessas empresas, tendo como resultado o Documento de Montreux (2008), 

instrumento não vinculante, atinente às obrigações dos Estados e suas Boas Práticas 

concernentes as EMSP·, nesse contexto; também foi aprovado um Código de Conduta para as 

EMSP. 

Enquanto é indiscutível que o Estado tem a obrigação de prover o bem comum e a 

segurança pública, não é tão claro que existam atividades estatais centrais intransferíveis. 

Alguns acadêmicos argumentam que não existe base legal para se restringir as funções que o 

Estado não poderia delegar ao setor privado. De acordo com essa visão, não haveria restrições 

no uso das EMSP para prover a segurança, incluindo as atividades de combate. Por outro 

lado, tem sido defendido, por outros acadêmicos, que mesmo no Estado mínimo existe sim a 

necessidade do monopólio do uso da força. O intenso uso das EMSP pelos Estados Unidos da 

América (EUA) e pelo Reino Unido, e até mesmo pelas Nações Unidas, em suas intervenções, 

indica que para esses atores o monopólio do uso da força na sua forma mais pura não existe 

mais. O debate parece ser sobre as fronteiras da privatização e se existe uma reserva das 

funções centrais do Estado, as quais o próprio Estado não poderia delegar, em qualquer 

circunstância (SEIBERTH, 2014, p. 70-71). 

Existe um mínimo consenso acadêmico e entre os Estados que as EMSP não devem 

participar diretamente das hostilidades, ou seja, em combate ativo. Entretanto, as visões 

quanto ao uso das EMSP para as demais funções variam consideravelmente. A esse respeito 

os limites da privatização indicados na proposta de Convenção das Nações Unidas (de caráter 

vinculante) são mais restritivos que os constantes no Documento de Montreux (de caráter não 

vinculante). Logo, a proposta da Organização das Nações Unidas (ONU) atraiu a oposição do 

Reino Unido e dos EUA que são céticos sobre a necessidade de uma nova Convenção, 

considerando os já existentes padrões internacionais e o Documento de Montreux. Por outro 

lado, o Grupo de Trabalho da ONU sobre o uso de Mercenários aponta para a necessidade de 

mais regulação, mas existe a divisão de como se alcançar isto, com uma abordagem, não 

vinculante, vinculante ou mesmo com uma combinação de ambas (SEIBERTH, 2014, p 71). 

A exigência de uma firme regulação sobre as EMSP é cada vez mais peremptória e 

isso se deve entre outras razões, as seguintes - para assegurar que não tenham influência 
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negativa ou adversa sobre a paz, sobre a segurança internacional e a resolução de conflitos; 

para garantir que o seu uso é não apenas legal como também legítimo e não vai de encontro 

aos Direitos Humanos; e ainda para garantir que podem se responsabilizar não apenas por 

suas ações mas, também, pelas de seus empregados. A exigência de se efetuar uma regulação 

nesse âmbito pode ser resumida em duas razões principais: estabelecer que leis são de 

aplicação ao seu caso, esclarecendo a responsabilidade internacional de todas as partes 

envolvidas; e em segundo a necessidade de levar a julgamento condutas criminais realizadas 

pelos empregados das EMSP, determinando os meios de reparação adequados para as 

possíveis vítimas  (IGLESIAS, 2010, p. 221). 

Avant afirma que Mercado Global da Força mina o monopólio coletivo dos Estados 

sobre a violência no Sistema Internacional. Isso não faz dos Estados menos importantes, mas 

abre caminhos para mudanças no papel que os Estados e outros atores jogam no controle do 

uso força em nível mundial. O aumento da participação do setor privado na violência, em 

conflitos armados, teve sérias consequências políticas no passado e promete sérias 

consequências no futuro. Ao invés de discutirem os custos e os benefícios da privatização da 

guerra os formuladores de política deveriam pensar na melhor estratégia de fazer sua gestão e 

o controle desse novo e singular mercado da força (AVANT, 2005, p. 263-264). 

A hipótese que se defende é que a regulação das EMSP deve seguir em camadas. Ou 

seja, uma combinação de Soft Law (instrumento não vinculante) com Hard Law (instrumento 

vinculante). Onde se aproveitaria a já existência do Documento de Montreux (Soft Law) e a 

sua função complementar, ao apresentar sugestões de boas práticas aos Estados em relação às 

EMSP, e sensibilizar a indústria na organização do seu Código de Conduta alinhado ao 

cumprimento das normas de Direitos Humanos e de Direito Internacional Humanitário (DIH). 

Partindo da proposta de Convenção do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre o uso de 

Mercenários (Hard Law), estabelecer uma regulação vinculante para os Estados a qual 

serviria de base para suas legislações internas. A regulação em camadas permitiria não 

somente sensibilizar os atores envolvidos, mas, também, padronizar e esclarecer os 

procedimentos nas obscuras situações que tem envolvido os abusos e violações de Direitos 

Humanos nos conflitos armados, bem como fortalecer o controle e comprometer a Sociedade 

internacional sobre o uso da força nessas condições. De outra forma, a singularidade do 

Mercado Global da Força (MGF) desafia os instrumentos de regulação existentes, impactando 

negativamente nas Relações Internacionais, na Segurança Internacional, e no cumprimento 

dos Direitos Humanos e do Direito Internacional Humanitário.  
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Para arguir e testar a hipótese são conduzidos dois estudos de caso, onde as EMSP 

foram largamente empregadas e que se observou o emprego da arquitetura atual de 

regulamentação das mesmas.  

Nos Balcãs Ocidentais, é estudado como o papel das EMSP na formação das forças 

armadas croatas e bósnias, bem como a utilização dessas empresas como instrumentos de 

política externa e de segurança dos EUA, mesmo ferindo gravemente diversas normas de 

Direitos Humanos e Humanitário, prosseguiram suas atividades sem qualquer 

responsabilização ou controle. Em última instância, agravaram-se as relações políticas 

domésticas da Croácia e da Bósnia, tendo em vista  a dependência, ou subserviências, dos 

países às empresas MPRI e DynCorp na formação de suas forças armadas. 

No conflito do Iraque, são destacados os casos de tortura na prisão “Abu Graib”, em 

2003, por empregados das empresas CACI e Titan e a chacina de cidadãos iraquianos na 

praça “Nisour Square”, em 2007, por empregados da empresa Blackwater. Há que se registrar 

que são casos  emblemáticos, pois foi no conflito iraquiano, onde, até o presente momento, as 

EMSP foram mais solicitadas e atuaram e números jamais vistos. 

Cabe ressaltar que a tese é original devido a sua transversalidade e atualidade. No 

nível internacional, contribui-se para a discussão de uma possível e factível limitação da 

violência nos conflitos armados e situações de pós-conflito bem como para a estabilidade da 

Segurança Internacional e para o cumprimento do Direito Internacional Público. 

No nível nacional, dota-se a literatura brasileira com um documento acadêmico que 

possa esclarecer os contornos e as consequências do processo de privatização da guerra, e o 

esforço da Sociedade Internacional em propor uma regulação para as EMSP, haja vista, a 

carência de trabalhos sobre o tema em língua portuguesa. 

Esta tese tem como base teórica os conceitos de Hedley Bull acerca da realidade 

internacional. Nessa abordagem, Bull salienta que os Estados são os principais atores das 

Relações Internacionais e responsáveis maiores pelo padrão de relacionamento entre eles. A 

Sociedade Internacional na lição de Bull estaria imersa num ambiente de anarquia – ou seja, 

não paira ente superior aos Estados para conduzir e manter a Ordem Internacional. Para Bull, 

a Sociedade de Estados (ou Sociedade Internacional) tem interesses comuns; como as regras e 

a própria necessidade da Segurança Internacional, em outras palavras - poder e direito são 

características intrínsecas da Sociedade Internacional. Seus valores básicos seriam a ordem, a 

justiça, a soberania estatal e os Direitos Humanos. Enfim, Bull mescla realismo e idealismo na 

sua visão das Relações Internacionais e é com esse paradigma que se desenvolve a estrutura e 
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o propósito desta tese, pois é esse o perfil teórico que fundamenta e sustenta suas proposições 

e a análise do fenômeno do Mercado Global da Força. 

Cabe destacar ainda que não existe nenhuma definição internacional sobre o conceito 

de Empresas Militares e de Segurança Privada (EMSP) 
2
, amplamente aceita, conforme atesta 

(IGLESIAS, 2010, p. 67).  

Assim, para efeito de pesquisa e entendimento conceitual será considerada 

preliminarmente a seguinte definição sobre EMSP do Centro para o Controle Democrático 

das Forças Armadas (DCAF) de Genebra, fundação internacional com sede na Suíça, cuja 

missão é assistir a Sociedade Internacional a buscar boa governança e reforma no setor de 

segurança: 

As Companhias Militares Privadas são empresas que oferecem serviços 

especializados relacionados com a guerra e os conflitos, incluídas as operações de 

combate, o planejamento estratégico, a coleta de dados de inteligência, o apoio 

logístico e operativo, o treinamento, o suprimento e a manutenção. Distinguem-se 

pelas seguintes características: 

- Estrutura organizacional: são empresas registradas com estrutura corporativa. 

- Motivação: oferecem seus serviços com a finalidade de lucro e não por razões 

políticas. (DCAF, 2006, tradução nossa). 
3
  

 

Gomez del Prado, ex-presidente do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre o uso 

de Mercenários explica o que são as EMSP do seguinte modo: 

 

As EMSP são a moderna reencarnação de uma longa linhagem de provedores 

privados da força física, tais como corsários, privatistas e mercenários. As EMSP 

são entidades que operam em extrema situação turva, cinzenta, onde as linhas do que 

é permitido ou não são difíceis de identificar. (GOMEZ DEL PRADO, 2010, 

tradução nossa). 
4
  

 

Especificamente sobre a importância
5
 do tema desta Tese Christine Bakker ressalta em 

“Multilevel Regulation of Military and Security Contractors” esclarecendo o seguinte: 

                                                 
2
  Nos EUA são conhecidas como contractors e seus empregados são os contratistas. 

3
  Las Compañías Militares Privadas (CMPs) son empresas que ofrecen servicios especializados  relacionados 

con la guerra y los conflictos, incluidas las operaciones de combate, la planificación estratégica, la recopilación 

de inteligencia, el apoyo logístico y operativo, el entrenamiento, el suministro y mantenimiento. Se distinguen 

por los siguientes rasgos: Estructura organizacional: las CMPs son empresas registradas con estructura 

corporativa e  Motivación: las CMPs proporcionan sus servicios com fines de lucro y no por razones 

políticas.(DCAF, 2006) 
4
  PMSC are the modern reincarnation of a long lineage of private providers of phisical force, such as corsairs, 

privateers, and mercenaries. PMSC are non-state entities operating in extremely blurred situations, where the 

lines between what is allowed and what is not are difficulty to identify. (GOMEZ DEL PRADO, 2010). 
5
  UN expert group cites need for global instrument regulating private security companies. 4 November 2013 – 

The United Nations Working Group on the use of mercenaries today urged Governments to recognize the need 

for a legally binding international agreement to regulate the use and activities of private military and security 

companies (PMSCs) to complement existing regulations. “Providing security is a fundamental human right and 

a fundamental responsibility of the State,” said   Anton Katz. UN News Centre, em  05 jan 2014. 
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A terceirização de serviços militares e de segurança é atualmente objeto de intenso 

debate jurídico, a nível internacional. Os Estados empregam Empresas Militares e de 

Segurança Privadas (EMSP) para desempenhar funções anteriormente exercidas 

pelas forças armadas regulares, no contexto de um conflito armado, contratando-as 

para oferecer não apenas apoio logístico, mas também outros serviços, incluindo: 

guarda armada e proteção de pessoas, objetos, edifícios ou embarcações, 

manutenção e operação de sistemas de armas; detenção e interrogatório de 

prisioneiros; inteligência e aconselhamento ou treinamento das forças locais e de 

segurança pessoal. Este não deve ser um fenômeno temporário. Duas razões 

principais explicam a sua origem: de um lado, o caráter transformador e a 

complexidade das operações militares atuais e, por outro lado, os recursos limitados 

disponíveis para as forças armadas regulares após o fim da guerra fria, como parte 

de uma tendência geral para a privatização de funções públicas nos países 

ocidentais. Nos últimos anos, grande parte da atenção pública nas EMSP foi 

resultado de vários incidentes que têm destacado o risco de violação dos Direitos 

Humanos e do Direito Internacional Humanitário por seus empregados em conflitos 

armados e em situações de pós-conflito (BAKKER; SOSSAI, 2012, p. 1-2, tradução 

nossa) 
6
. 

 

A pesquisa está limitada a análise do esforço da Sociedade Internacional em 

empreender uma regulação para o fenômeno do Mercado Global da Força, quando da 

constatação pelos Estados das graves violações de Direitos Humanos e de Direito 

Internacional Humanitário cometidas pelas EMSP, em situações de conflito e pós-conflito 

armado terrestre, no período compreendido entre o pós - guerra fria e o início do século XXI, 

considerando a importância e a responsabilidade primária da Sociedade Internacional 

relativas, à Segurança Internacional, e ao cumprimento do Direito Internacional, mormente o 

Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) e o Direito Internacional Humanitário 

(DIH). 

Com a finalidade abordar o problema adequadamente esta Tese apresenta os seguintes 

objetivos: 

a)  o objetivo geral do trabalho é analisar o Mercado Global da Força, 

demonstrando que a Sociedade Internacional está empenhada na busca de uma 

regulação Internacional para as EMSP com o fito de limitação da violência; 

b)  como objetivos específicos, têm-se os seguintes: 

                                                 
6
  The outsourcing of military and security services is currently the object of intense legal debate at the 

international level. States employ private and security companies (PMSCs) to perform functions previously 

exercised by regular armed forces in the context of armed conflict, contracting them to offer not only logistical 

support, but also other various services, including: armed guarding and protection of persons, objects, 

buildings or merchant, vessels, maintenance and operation of weapons systems; prisoner detention and 

interrogation; intelligence and advice to or training of local forces and security personel. The number of private 

contractor exceeded that of regular armed forces in recent conflict scenarios. This unlikely to be a temporary 

phenomenon. Two main reasons  explain its rise: on the one hand, the changed character and the complexity of 

current military operations; on the other, the limited resources available to the regular armed forces after the 

end of the cold war, as a part of a general trend towards the privatization of public functions in Western 

countries. In recent years much of the public attention on PMSCs has been a result of numerous incidents 

which have highlighted the risk of violations of human rights and international humanitarian law by their 

employees in conflict and post-conflict settings (BAKKER, 2012, p. 1-2). 
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 –  trazer a baila os conceitos de Sociedade Internacional, Ordem Internacional 

e de Manutenção da Ordem Internacional, segundo Hedley Bull, verificando 

sua adequação com a atuação das EMSP,; 

 –  apresentar as principais consequências para os Estados no tocante à 

flexibilização do uso da força para as EMSP, 

 –  traçar o perfil histórico da evolução do mercenarismo até o aparecimento do 

fenômeno das EMSP, 

 –  demonstrar a ligação das EMSP com o Direito Internacional Humanitário e 

os Direitos Humanos e a consequente Responsabilidade dos Estados, 

 –  analisar o Mercado Global da Força e apresentar suas principais 

características; 

 –  demonstrar a ligação das atividades das EMSP com a Segurança 

Internacional e suas consequências nos estudos de caso dos Balcãs 

ocidentais e do Iraque, 

 –  apresentar e analisar as principais iniciativas da Sociedade Internacional 

relativas à regulação do Mercado Global da Força, 

 –  apresentar a possível regulação em camadas do Mercado Global da Força. 

 

Foi realizado estágio de pesquisa doutoral, com o suporte da CAPES, no 

Departamento de Estudos de Defesa do King’s College, em Londres, sob a supervisão do 

professor Christopher Kinsey conforme Apêndice A. 

A presente pesquisa é de caráter exploratório – descritivo, com utilização de Estudos 

de Caso, e pesquisa bibliográfica em livros e documentos oficiais e privados.     

Em que pese que tenham sido realizadas várias entrevistas no Reino Unido, com 

representantes de atores estatais e privados envolvidos no tema, as mesmas não poderão ser 

publicadas nesta Tese, pois os entrevistados não permitiram sua veiculação oficial. De toda 

sorte, o relatório do estágio doutoral está anexado e as mesmas serviram como indispensável 

suporte intelectual para o desenvolvimento e aprofundamento da pesquisa. 

Ainda com a finalidade de aprofundar a pesquisa o autor da Tese, em 2014, participou 

em Genebra, do Fórum das Nações Unidas sobre Empresas Privadas e Direitos Humanos, 

onde se discutiu as obrigações dos Estados e das empresas sobre Direitos Humanos, com 

todos os atores envolvidos – Estados, empresas e a sociedade civil - inclusive com a intensa 

participação de grupos de Direitos Humanos e Organizações Não-governamentais. 

Desse modo, a tese está dividida em oito seções. 
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Inicialmente a Introdução apresenta o fenômeno do Mercado Global da Força, a 

definição de Empresas Militares e de Segurança Privadas (EMSP), seu âmbito de atuação, a 

importância do tema, o problema da busca de uma regulação internacional pela Sociedade de 

Estados e os objetivos geral e  específicos. Desse modo, a fim de abordar esses tópicos, esta 

tese está dividida em oito seções. 

O capítulo dois discute a Sociedade Internacional Anárquica sob a ótica de Hedley 

Bull, o uso da força e a Sociedade de Estados frente ao fenômeno das EMSP. 

O capitulo três traça o perfil histórico da evolução da participação dos atores privados 

nos conflitos armados, desde a época medieval, onde figuravam mercenários, corsários e 

condotieres, até a aparição do fenômeno das EMSP, no pós- Guerra Fria. 

O capítulo quatro delineia a dimensão jurídica e suas implicações para a Sociedade de 

Estados atinentes ao Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) e ao Direito 

Internacional Humanitário (DIH). 

O capítulo cinco, a partir dos anteriores, demarca o fenômeno do Mercado Global da 

Força, delimitando sua dimensão e características. Utiliza-se, para tal, além da bibliografia, de 

uma sistematização de casos e de documentos sobre a atuação global dessas empresas. 

O capítulo seis desenvolve os dois estudos de caso: as guerras dos Balcãs, na década 

de 1990 e no Iraque, entre 2003 e 2010.  Esse capítulo caracteriza a transnacionalidade e o 

impacto das EMSP na Segurança Internacional e as suas violações de Direitos Humanos. 

Além disso, demonstra a imperiosa necessidade de fiscalização, controle, monitoramento e 

uma maior regulação do Mercado Global da Força, haja vista, sua importância, singularidade 

e impacto para a Segurança Internacional e para o Direito Internacional Público. 

O sétimo capítulo discorre sobre as principais iniciativas de regulação internacional do 

Mercado Global da Força, e apresenta a arquitetura de uma regulação internacional específica 

caracterizada por camadas, tendo os Estados como os maiores responsáveis pelo 

enquadramento, fiscalização e monitoramento das EMSP, criando, desse modo, mecanismos 

efetivos e eficazes para limitar e delimitar sua atuação, em todo mundo, com o objetivo de 

primar pela limitação da violência nos conflitos armados. 

Por fim, a conclusão atesta que o monopólio do uso da força está sofrendo uma 

profunda alteração haja vista o fenômeno global das EMSP e que a Sociedade Internacional, 

procurando limitar a violência, nos conflitos armados, em função dos inúmeros casos de 

violações de Direitos Humanos e do Direito Internacional Humanitário, tem atuado na 

construção de uma regulação internacional. E, ainda, que tendo em consideração a 
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singularidade e a importância do Mercado Global da Força a solução mais adequada e 

eficiente é a sua regulação em camadas.  
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2 A SOCIEDADE INTERNACIONAL ANÁRQUICA E A PRIVATIZAÇÃO DA 

 GUERRA  

 

Neste capítulo discorrer-se-á inicialmente sobre a diferença entre os conceitos de 

Guerra e Conflito Armado, o conceito de Sociedade Internacional, a importância do Estado e 

do Direito Internacional, num ambiente de anarquia, para a Manutenção da Ordem 

Internacional segundo as ideias de Hedley Bull, suporte teórico desta tese, bem como a figura 

do Estado e a Privatização da Guerra onde se discute o tema das funções inerentemente 

estatais e a primordial questão do monopólio do uso da força. Por fim, é apresentado a 

utilização das EMSP por parte das Nações Unidas, em Operações de Paz, como parte de um 

processo de privatização generalizado do uso da força, haja vista, o vínculo dessa organização 

com os interesses da Sociedade Internacional. 

 

2.1 A Guerra e os Conflitos Armados 

 

Preliminarmente, antes do arcabouço teórico, é preciso demonstrar a diferença entre 

os termos guerra e conflitos armados haja vista que esta tese abarca os dois termos. 

O termo guerra está ligado a interestatalidade e é um processo típico da ordem 

Vestfaliana (situação que envolve predominantemente os Estados).  

Sobre o tema o professor Celso de Mello (1997, p. 106) comenta: 

 

A definição de guerra no Direito Internacional até hoje não foi determinada de 

modo a ter um consenso em relação a ela. A Guerra pode assumir várias facetas, 

quando surge a questão; é Guerra no sentido jurídico? A Guerra no Direito 

Internacional Público (DIP) é um status jurídico, isto é, é regulamentada pelo 

direito e produz direitos e deveres em relação aos beligerantes, bem como a 

terceiros. 

 

O termo conflito armado é mais amplo (admite situações em que necessariamente 

não se enfrentam Estado-nacionais), nesse sentido abarca o conceito de Guerra, e está ligado 

a contenda mediante uso da força armada (MORENO, 1992, p. 22). 

O professor Celso de Mello (1997, p.154) ensina sobre o tema: 

 

A expressão conflito armado passou a ser utilizada para se evitar a dificuldade de 

caracterização de uma Guerra, e toda a questão do estado de guerra produzindo 

efeitos em relação a terceiros através do estatuto da neutralidade. Contudo nada 

impede que as partes e a Sociedade Internacional caracterizem um Conflito 

Internacional como guerra. Toda Guerra é um Conflito Armado, mas nem todo 

conflito armado é Guerra. 
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O conceito de conflitos armados é definido pelas Convenções de Genebra de 1949 e 

pelos seus Protocolos Adicionais de 1977, que fazem referência à guerra de libertação 

nacional, conflitos armados de caráter internacional e sem caráter internacional. Dessa 

maneira, pode-se afirmar que o conceito de guerra é mais restritivo enquanto o de conflitos 

armados é mais amplo e, por isso mesmo vem sendo adotado com mais frequência nos 

diversos documentos internacionais (JAPIASSÚ, 2004, p. 9). 

No Direito Internacional Humanitário (DIH) os conflitos armados são classificados 

como internacionais e não internacionais. Os Conflitos Armados Internacionais estão 

definidos no artigo 2 comum às quatro Convenções de Genebra de 1949, que dispõe: 

 

Além das disposições que devem vigorar mesmo em tempo de paz, a presente 

convenção irá aplicar-se em caso de guerra declarada ou de qualquer outro conflito 

armado que possa surgir entre duas ou mais Altas Partes Contratantes, ainda que o 

estado de guerra não seja reconhecido por uma delas (CICV, 1992a). 

 

 O artigo 1.4 do Protocolo Adicional I as convenções de Genebra de 1949 amplia o 

conceito da seguinte forma: 

 

Nas situações mencionadas no parágrafo anterior estão incluídos os conflitos 

armados em que os povos lutam contra a dominação colonial e a ocupação 

estrangeira e contra os regimes racistas, no exercício do direito dos povos à 

autodeterminação, consagrado na Carta das Nações Unidas (CICV, 1992b). 

 

 Verifica-se, portanto, que o traço fundamental para se caracterizar um conflito 

armado como internacional é a presença do Estado em ambas as partes do conflito, sendo 

exceção: os conflitos de libertação nacional, os conflitos contra a ocupação estrangeira e 

contra os regimes racistas. 

 A base normativa dos conflitos armados internacionais são as IV convenções de 

Genebra de 1949 e o seu Protocolo adicional de 1977. 

 Há que se observar que esses tipos de conflitos tornam-se mais rarefeitos a partir da 

década de 1990. 

 Os conflitos armados não internacionais são basicamente aqueles que ocorrem no 

território de um único Estado e não há presença da interestatalidade em ambos os 

contendores – são os chamados conflitos intestinos e seu marco legal são: o artigo 3
o 

comum 

as IV Convenções de Genebra de 1949 e o Protocolo Adicional II de 1977. 
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 O Protocolo Adicional II de 1977 define o conflito armado não internacional nos 

seguintes termos: 

O presente Protocolo desenvolve e complementa o artigo 3
o, 

comum as IV 

convenções de Genebra, sem modificar suas condições atuais de aplicação, se 

aplica a todos os conflitos que não estejam cobertos pelo artigo 1 do Protocolo 

adicional I relativo a proteção das vítimas dos conflitos Armados Internacionais, e 

que se desenrolem em território de Alta Parte contratante, entre suas forças 

armadas e as forças armadas dissidentes, ou grupos armados organizados que sob a 

chefia de um comandante responsável, exerçam sobre uma parte de seu território 

controle total que lhes permita levar a cabo operações militares e concertadas e 

aplicar o presente protocolo (CICV, 1992b). 

 

 Os conflitos armados não internacionais estão enquadrados pelo Protocolo Adicional 

II e pelo artigo 3
o
 comum às IV Convenções de Genebra.  

 A maioria dos conflitos armados pós- Guerra Fria não aconteceu no âmbito definido 

dos Estados e sim no seu interior e, muitas vezes, foi se internacionalizando. A guerra entre 

Estados foi se tornando anacrônica e de ocorrência mais difícil, em seu lugar, surgiu um novo 

tipo de violência organizada pautada na presença de atores estatais e privados (KALDOR, 

2001). 

 

2.2 A Sociedade Internacional Anárquica
1
 

 

 Na análise de Jackson e Sorensen (2007, p. 85)
2
 os teóricos da Escola Inglesa ou 

Sociedade Internacional das Relações Internacionais reconhecem a importância do poder nas 

questões internacionais, enfatizam o Estado e o sistema estatal, mas rejeitam a visão realista 

e limitada de que a política mundial é um estado de natureza hobesiano desprovido de 

normas internacionais, para eles o poder e a lei são características importantes das relações 

internacionais. Além disso, reconhecem a importância do indivíduo no âmbito da sociedade 

internacional. O poder e os interesses nacionais têm significado, assim como as regras e as 

                                                 
1
 A escolha teórica balizada na obra “A Sociedade Anárquica”, de Hedley Bull, integrante da Escola Inglesa, 

deve-se ao fato do autor apontar que a Sociedade Internacional tem o interesse comum da limitação da 

violência nos conflitos armados, com a finalidade de se materializar o objetivo de uma Segurança Internacional 

pautada no cumprimento de normas (regras) positivadas pela própria Sociedade de Estados e que isso concorre 

para a Manutenção da Ordem Internacional. As EMSP apresentam características peculiares que as 

transformam em atores privilegiados nos conflitos armados contemporâneos, portanto, é de todo oportuno se 

verificar como a Sociedade Internacional aborda a questão da sua regulação tendo as ideias de Bull e os 

conceitos fundamentais da Escola Inglesa, como parâmetro - os quais, têm como pedra angular, o Estado e o 

sistema estatal, onde o poder, as normas, a limitação da violência e o indivíduo tem importância nas Relações 

Internacionais. 
2
 Em que pese, tratar-se de um livro de Introdução às Relações Internacionais, esses são os autores que melhor 

esclarecem as definições e concepções da Escola Inglesa que serão utilizadas para a compreensão do fenômeno 

das EMSP. É importante frisar que foi realizada uma ampla e exaustiva pesquisa por outros autores, no Brasil e 

na Inglaterra, entretanto, a mesma não se mostrou produtiva. 
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instituições. Os estadistas são responsáveis por sua nação, mas tem também 

responsabilidade internacional de cumprir e seguir o Direito Internacional e a 

responsabilidade de defender os Direitos Humanos. 

 Logo, não é difícil concluir que a visão dessa corrente teórica associa ideias realistas 

e idealistas como paradigmas das relações internacionais. 

 De toda sorte, vê-se que os Estados são os principais agentes na elaboração de uma 

base jurídica internacional que discipline suas relações e que visem a manter a Ordem  

Internacional. Nesse sentido, para a Escola Inglesa os Estados são a pedra fundamental das 

Relações Internacionais e assim devem se conduzir. 

 No centro da abordagem da Sociedade Internacional, encontram-se os Estados 

concebidos como organização humana onde a política internacional está imersa num 

ambiente onde - não há autoridade hierárquica, nem um governo mundial acima deles. Além 

disso, existem interesses, regras, instituições e organizações comuns, criados pelos Estados 

para contribuir no seu relacionamento (JACKSON; SORENSEN, 2007, p. 199). 

 Hedley Bull, integrante da Escola Inglesa, considera que a Sociedade Internacional 

existe quando um grupo de Estados, consciente de certos interesses e valores comuns, forma 

uma sociedade por estarem vinculados a um conjunto comum de regras em suas relações 

(BULL, 2002, p. 19). 

 Para ele, já estaríamos vivenciando a Sociedade Internacional, pois esses interesses e 

valores comuns se manifestam no dia a dia das Relações Internacionais contemporâneas. Em 

outras palavras, o poder e as leis internacionais fazem parte da dinâmica internacional e são 

instrumentos de seu relacionamento. 

 Ao aprofundar seu pensamento, Bull assim se manifesta: 

 

Se hoje os Estados formam uma sociedade internacional, é porque, reconhecendo 

certos interesses comuns e talvez também certos valores comuns, eles se 

consideram vinculados a determinadas regras no seu inter-relacionamento, tais 

como a de respeitar a independência de cada um, honrar os acordos e limitar o uso 

recíproco da força. Ao mesmo tempo cooperam para o funcionamento das 

instituições, do direito internacional, para a maquinaria diplomática e a 

organização internacional, assim como os costumes e convenções de guerra. 

(BULL, 2002, p. 19). 

 

 Segundo Jackson e Sorensen, a questão da Sociedade internacional, trata do seguinte:  

 

A Sociedade Internacional é uma abordagem que diz algo sobre um mundo de 

Estados soberanos, onde o poder e o direito estão presentes. As éticas da prudência 

e do interesse nacional confirmam as responsabilidades dos estadistas, além da sua 

obrigação de cumprir regras e procedimentos internacionais. A política global se 
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refere tanto a um mundo de Estados quanto a um mundo de seres humanos. 
(JACKSON; SORENSEN, 2007, p. 87). 

 

A lógica teórica da Escola Inglesa conduz a uma imperativa correlação entre o 

exercício do poder e o estabelecimento de regras internacionais de acordo com interesses e 

objetivos comuns que deem estabilidade e confiança no relacionamento entre os Estados 

soberanos, em que pese o ambiente de anarquia onde essa prática se realiza. 

Willians Goncalves ao prefaciar a edição brasileira do livro de Hedley Bull “A 

Sociedade Anárquica” adota a seguinte explicação: 

 

É uma sociedade anárquica porque, embora não disponha de um poder central que 

detenha o monopólio da violência legítima, ela tem por característica um consenso 

entre os Estados que a compõem, em torno de alguns interesses comuns que 

procuram preservar mediante o respeito a determinadas instituições e normas 

(BULL, 2002, Prefácio, XXV). 

 

A promoção e a preservação da ordem internacional calcada nos pilares dos interesses 

comuns, nos objetivos elementares e nas regras e instituições criadas pelos Estados é elevada 

a categoria prioritária na Sociedade Anárquica idealizada por Bull.  

Para Bull, Ordem Internacional se refere a “Um padrão de atividades que sustenta os 

objetivos elementares ou primários da Sociedade de Estados, ou Sociedade Internacional” (BULL, 

2002, p. 13). 

Para Nogueira (2005, p. 47), Bull em seu livro associa dois conceitos que, 

anteriormente, aparentavam ser mutuamente exclusivos: sociedade e anarquia. A sociedade 

pressupõe a existência de valores comuns que se referem a uma ordem e a anarquia se refere a 

ausência da ordem. Assim, o sistema internacional seria uma mistura das duas coisas. Ao se 

organizarem, os Estados passam a se referir a um conjunto de normas, processos e práticas, 

cujo propósito é garantir objetivos elementares da Sociedade de Estados ou Sociedade 

Internacional, contribuindo para a Manutenção da Ordem Internacional. 

Mas na esteira desse raciocínio, quais seriam esses objetivos elementares na 

concepção de Bull? 

O autor nos responde que, em primeiro lugar é o objetivo da preservação do próprio 

sistema e da Sociedade de Estados sendo que os Estados se unem na crença de que são os 

principais atores da política mundial e, portanto os mais importantes sujeitos de direitos e 

deveres dessa sociedade sendo que a Sociedade de Estados têm procurado garantir que ela 

continuará a ser forma predominante da organização política mundial, de fato e de direito. 

(BULL, 2002, p.23). 
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Em segundo lugar, está o objetivo de manter a independência dos Estados individuais, 

ou seja, o reconhecimento da sua jurisdição suprema internamente e o direito de se 

autodeterminar.  

Em terceiro lugar, está o objetivo da manutenção da paz ou da ausência de guerra, 

admitindo seu rompimento em circunstâncias especiais.  

Em quarto lugar, estariam os objetivos elementares ou primários da Sociedade de 

Estados: a limitação da violência para manter o seu monopólio entre os Estados, 

aceitação de limitações no seu direito de usar a violência e exigindo que haja limites e 

normas na condução da guerra, o cumprimento das promessas fundada no princípio do 

pacta sunt servanda (o que foi acordado deve ser cumprido) e a garantia da posse refletida 

no mútuo reconhecimento da soberania (BULL, 2002, p. 23). 

Desse modo, Bull destaca o ponto nevrálgico desta tese ao afirmar que a limitação da 

violência é um objetivo primário da Sociedade Internacional que visa à manutenção do 

monopólio do uso da força entre os Estados. Ressalta, ainda, que a Sociedade de Estados 

aceita que haja limites na condução da guerra. Em outras palavras, aceita a limitação da 

violência  como padrão comum e motivação para que  esta mesma sociedade enquadre todo e 

qualquer ator dentro dessa perspectiva, seja ele público ou privado, desde que atue em 

conflitos armados. 

E como essa ordem seria mantida na concepção de Bull? 

Em seu livro Bull assim se manifesta: 

 

[...] a ordem é consequência não só de fatos contingentes, mas de um sentido de 

interesse comum nos objetivos elementares da vida social, de regras que 

prescrevem a conduta tendo por objetivo esse fim; e de instituições que ajudam a 

tornar essas regras efetivas (BULL, 2002, p. 79). 

 

 Ao comentar a afirmação de Bull, Sarfati leciona que a ordem na sociedade 

internacional é mantida pelos seguintes elementos: 

 

- Interesses comuns: percepção de elementos e princípios comuns para a ordem de 

Estados que podem levar, no mínimo ao cálculo racional da ação de política 

externa; 

- Regras: estão refletidas no direito internacional, são nada mais do que a 

manifestação formal dos interesses comuns dos Estados e servem de orientação 

para as ações estatais. 

- Instituições: garantem a eficácia das regras internacionais e servem de fórum a 

sua criação e administração (SARFATI, 2005, p. 129). 
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De acordo com esse pensamento é lídimo registrar que a Segurança Internacional e o 

Direito Internacional são dimensões que contribuem para a manutenção da ordem 

internacional. Logo, a delegação às EMSP de funções inerentes aos Estados em situação de 

guerra ou de conflito armado está umbilicalmente ligada à manutenção da ordem e da 

segurança internacional, bem como ao Direito Internacional segundo o pensamento de Bull. 

Em virtude disso, qual seria o pensamento de Bull acerca do Direito Internacional? 

O Direito Internacional pode ser considerado como um conjunto de regras que ligam 

os Estados e outros agentes da política mundial em suas relações recíprocas, aos quais é 

atribuído status legal e tem uma estrutura comum. Esse conjunto de regras influencia 

efetivamente a conduta na política internacional participando da realidade social e não 

existindo apenas no plano normativo (BULL, 2002, p. 148). 

A definição de Bull destaca o Direito Internacional como um conjunto de regras que 

governam a interação recíproca não só dos Estados como também de outros agentes no campo 

da política internacional. É bem verdade que no século XIX aceitava-se que só os Estados 

eram sujeitos do Direito Internacional. Qualquer que fosse a função desempenhada por outros 

atores na política mundial (indivíduos, outros grupos que não os Estados, organizações 

internacionais e intergovernamentais), estes não podiam ser sujeitos do Direito Internacional, 

mas apenas seus objetos. Atualmente, entretanto, considera-se majoritariamente que esses 

atores também são sujeitos do Direito Internacional, assim como os Estados sendo não apenas 

afetados pelas normas internacionais, como têm direitos e deveres que lhe são atribuídos pelas 

mesmas (BULL, 2002, p. 149). 

Para Bull (2002, p. 162-165), uma das funções do Direito Internacional tem sido 

identificar a noção de uma sociedade de estados soberanos, como princípio normativo da 

organização política da humanidade. Considera que a ordem internacional modernamente tem 

sido mantida por meio da aceitação geral do princípio de que os homens e a superfície da 

Terra estão divididos em Estados, cada um deles com a sua esfera de autoridade, unidos por 

um conjunto de normas comuns. 

Bull ainda leciona que outra função do Direito Internacional tem sido de expressar as 

regras básicas de coexistência dos Estados e de outros atores na Sociedade Internacional e que 

essas regras se relacionam com a limitação da violência, os acordos entre os atores e à 

soberania ou independência dos Estados. Na sua visão, não é só pela imposição de restrições à 

conduta que o Direito Internacional ajuda a promover a aceitação das regras da Sociedade 

Internacional. Os fatores fundamentais do respeito ao Direito Internacional seriam: a 

aceitação pelas partes dos objetivos e valores subjacentes a essa concordância, a coerção por 
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um poder superior e o interesse recíproco, os quais existem independentemente das 

obrigações assumidas. Sem esses fatores, aquelas obrigações legais assumidas são ineficazes 

(BULL, 2002). 

 Bull afirma, ainda, que o Direito Internacional proporciona um meio pelo qual os 

Estados podem anunciar suas intenções com respeito ao assunto em questão, oferece garantia 

mútua sobre a política a ser adotada, especifica a natureza do acordo, sua extensão e seus 

limites e, além disso, confere solenidade ao acordo, criando assim a expectativa de sua 

permanência (BULL, 2002, p. 164). 

O fato de a Sociedade Internacional moderna incluir o Direito Internacional como uma 

de suas instituições é consequência de um sistema que deriva em sua origem da Cristandade 

Ocidental – e que nesse sistema destacava-se a noção de lei no sentido moral e sobrenatural, 

em alguns casos. O lugar ocupado pelo Direito Internacional hodierno tem uma marca 

distinta. As regras tem um status legal e não apenas moral como no passado. E o sentido da 

sua força de agregação é particularmente forte e a noção de que existe em princípio uma única 

definição autorizada do sentido dessas regras está profundamente enraizado (BULL, 2002, p. 

165). 

Ao sintetizar o papel do Direito Internacional em relação a Ordem Internacional Bull 

destaca que o direito é instrumental para propósitos políticos de todos os tipos, e a promoção 

da ordem é apenas uma delas (BULL, 2002, p.167). 

Após definir Direito Internacional, Bull afirma que é preciso considerar a sua 

influência na conduta efetiva dos Estados. Sozinhas as regras não passam de mera construção 

intelectual. Para considerá-las como um fator que afeta efetivamente a vida da Sociedade 

Internacional, é preciso aceitar que as regras do Direito Internacional possuem certo grau de 

eficácia, ou seja, que existe uma certa semelhança entre a conduta prescrita pelas regras e o 

comportamento real dos Estados e dos demais atores da política internacional (BULL, 2002, 

p. 157). 

E para mostrar a eficácia das regras do Direito internacional não é preciso estabelecer 

uma identidade entre a conduta efetiva e a condução prescrita. De outro modo, é 

desnecessário provar que inexistam casos de desrespeito as regras, pois na verdade exemplos 

de desrespeito existem em todos os sistemas legais. Se houver absoluta conformidade entre a 

conduta real e a prescrita pode-se dizer que a existência dessas regras não faz sentido, porque 

não é  necessário existir, por exemplo, regras que exigem que as pessoas durmam ou comam, 

pois essas ações ninguém deixa de praticar – mas faz sentido as normas que proíbem o 

homicídio, o furto e outras ações. 
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Logo a questão é saber se as regras do Direito Internacional são observadas 

suficientemente para justificar o seu tratamento como fator substantivo da política 

internacional e, em particular, como meio de preservação da ordem entre as nações (BULL, 

2002, p. 158).  

Por certo que essas regras são violadas em certos casos, mas Bull destaca que a 

existência desses casos não prova que o Direito Internacional seja ineficaz. 

Ao finalizar seu raciocínio, Bull assim se pronuncia sobre o tema: 

 

Indubitavelmente há uma coincidência substancial entre a conduta internacional e 

a que é prescrita pelas regras do Direito Internacional. Se fosse possível realizar 

um estudo quantitativo da obediência às regras do Direito Internacional ele 

provavelmente mostraria que a maior parte dos Estados obedece, a maior parte do 

tempo, à maioria dessas regras (BULL, 2002, p. 158). 

 

Desse modo, Bull reafirma a importância do Direito Internacional para a manutenção 

da ordem internacional, estabelece a responsabilidade primária dos Estados como ordenadores 

desse arcabouço jurídico internacional e aponta para os fatores que os influenciam no seu 

cumprimento embora não haver um poder superior aos Estados na Sociedade Internacional. 

A guerra e a sua condução também figuram como elementos chave na equação da 

manutenção da ordem internacional para Bull. 

Sobre este fenômeno ele registra que a guerra é a violência organizada promovida 

pelas unidades políticas entre si e que a violência só é guerra quando exercida em nome de 

uma unidade política (BULL, 2002, p. 211). 

Para o Clausewitz, a guerra é definida do seguinte modo: 

 

A guerra não é somente um ato político, mas um verdadeiro instrumento político, 

uma continuação das relações políticas, uma realização destas por outros meios. 

[...] a intenção política é o fim, enquanto a guerra é o meio, e não se pode conceber 

o meio independentemente do fim. (CLAUSEWITZ, 2003, p. 23). 

 

Se a guerra é um ato e um instrumento político, naturalmente, sua condução está 

subordinada aos desígnios do Estado o qual tem o interesse comum na limitação da violência 

quando do uso da força, assim, é lídimo inferir que os conflitos armados devam ocorrer, 

segundo certas regras já acordadas pela própria Sociedade Internacional. 

Corroborando o pensamento anterior, Bull ressalta que os Estados soberanos têm 

procurado preservar para si o monopólio do emprego legítimo da violência e o conduzido sob 

a égide de determinadas regras (BULL, 2002, p. 212). 
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A esse respeito, Bull aduz que as pessoas que conduzem as hostilidades são movidas 

pela noção de que estão empenhadas numa guerra e sabem que há determinadas formas de 

conduta apropriadas a ela e que estão atuando como agentes de um grupo político. Logo, as 

regras ou normas também participam da realidade material da guerra, que exige atenção às 

condutas que se ajustam a elas. (BULL, 2002, p. 213). 

Bull considera que a Sociedade Internacional está envolvida em limitar a condução 

da guerra e acentua que atores privados também devem ser enquadrados pelas regras 

que atingem os Estados. Na esteira desse pensamento, embora apontando um caso 

específico, assim se manifesta: 

 

No entanto, a guerra praticada por outras unidades políticas além do Estado 

ampliou sua incidência. As facções civis emergiram como atores mundiais 

violentos, desafiando o monopólio internacional da violência há muito pretendido 

pelos estados soberanos e violando regras aplicadas aos Estados. A liberdade dos 

grupos revolucionários com relação aos limites internacionais, em contraste com a 

sujeição dos Estados, foi dramatizada pelo Conselho de Segurança das Nações 

Unidas em 1968, ao condenar Israel pelo ataque contra o Líbano em resposta a 

atos violentos cometidos em Atenas por guerrilheiros palestinos, baseados no 

Líbano, mas nada pode fazer para limitar a ação dos guerrilheiros palestinos. A 

sociedade internacional não poderá permitir que essas novas formas de guerra 

permaneçam fora do âmbito das suas regras (BULL, 2002, p.228) 

 

Interessante observar que a atividade privada inserida no contexto da guerra vai 

também sendo abarcada na análise de Bull e segundo suas ideias esses atores privados 

também devem se sujeitar a regras, assim como os Estados, em situação de guerra ou mesmo 

de conflito armado. 

Na concepção de Bull, uma das características fundamentais do moderno sistema de 

Estados tem sido o fato de que os Estados soberanos procuram monopolizar o direito de usar a 

força na política internacional. Em contraste com a experiência da Cristandade no moderno 

sistema de estados, tem-se admitido que a violência legítima só pode ser praticada por uma 

autoridade pública, e que a única autoridade pública autorizada a praticá-la é o Estado 

soberano (BULL, 2002, p. 300). 

Arrematando seu pensamento, Bull conjectura que se houver a intensificação da 

tendência da participação de atores privados isso evidencia que o Estado está perdendo 

o monopólio do emprego legítimo da violência e que está sendo restaurada a situação 

prevalecente da Idade Média, quando a violência podia ser exercida legitimamente por 

muitos tipos de autoridade pública, quando também por indivíduos. Assim sendo, a 

violência privada internacional  não é nova e nem lhe faltam  precedentes; sendo nova  a 

escala global em que vem ocorrendo (BULL, 2002, p. 302). 
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A privatização da guerra tratada como a delegação ou a contratação de parte das 

funções inerentes ao Estado, em situação de guerra, às EMSP pode ser vista dentro do 

enquadramento proposto por Bull. 

A Manutenção da Ordem  Internacional está, segundo esse teórico, ligada à Segurança 

Internacional (em eventos como: manutenção da paz, limitação e regulação do uso da força) e 

ao Direito Internacional, como os Direitos Humanos e Humanitário dentre outros interesses 

comuns da Sociedade Internacional. 

Para Bull, o enquadramento de atores não estatais ligados, diretamente ou 

indiretamente, ao uso da força, sob regras internacionais orquestradas pelos Estados soberanos 

e amalgamadas pelo Direito Internacional não só é perfeitamente factível, mas inerente a 

responsabilidade primária dos Estados nas Relações Internacionais, em especial, à Segurança 

Internacional e a própria formulação do Direito Internacional. 

A Paz de Vestfália de 1648, raiz histórica do atual sistema de estados, consagrou o 

princípio da soberania e o protagonismo dos Estados nas Relações Internacionais, assim 

como, sua exclusiva titularidade em relação aos seus exércitos nacionais. Segundo Iglesias 

(2010, p. 11), ao longo dos séculos o uso da violência privada foi a regra nas Relações 

Internacionais e não a exceção, e somente a partir de 1648, com Vestfália é que os atores 

privados começaram a ser questionados para se ajustar ao princípio da soberania nacional. 

É a partir desse momento histórico, que o Estado se erige como peça chave da ordem 

internacional assumindo, com exclusividade, a responsabilidade e o controle da utilização da 

força militar. Os novos nacionalismos, impulsionados pela revolução industrial, adotam o 

modelo de exército de cidadãos. Com ele, o modelo anterior de exército profissional, que 

contava com grande presença de mercenários, é rechaçado de forma generalizada e cai em 

desuso (IGLESIAS, 2010, p. 11). 

É a fase da estatização do uso da força nas relações internacionais a qual ocorre junto 

com os processos de formação, centralização e consolidação dos Estados nacionais. 

O século XX foi marcado pela participação de atores privados em situações de 

conflitos armados, particularmente na África, em seu processo de descolonização e nos 

Balcãs, na década de 1990. Com o decorrer do tempo, essa atuação foi cada vez mais, se 

internacionalizando e expandindo em várias áreas específicas e restritas da atividade das 

forças armadas regulares, incluindo atividades de segurança e de logística (MUNKLER, 

2005). 

Nuñez Villaverde (2009, p. 68) em “La Privatización del Uso de la Fuerza Armada” 

destaca que três fatores explicam a inquietante importância das Empresas Militares e de 
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Segurança Privadas, no pós-guerra fria. O primeiro seria a redução de efetivos militares e 

armas no mundo o que teria levado a uma pressão por parte da iniciativa privada e dos 

militares retirados a participarem desse novo ambiente. O segundo é que o processo de 

globalização abarcou também assuntos de defesa e de segurança internacional como mais uma 

resposta neoliberal, onde a lógica econômico-comercial se sobrepõe a todas as demais. E o 

terceiro, a profissionalização dos exércitos que se tornaram custosos, abriu caminho para a 

delegação de certas funções com o objetivo de redução desses custos. 

Em síntese, a partir do pós-Guerra Fria, pode-se dizer que assuntos atinentes ao 

monopólio do uso da força, antes tratados com exclusividade pelos Estados, foram 

paulatinamente sendo compartilhados com atores privados e em especial as EMSP. 

Ao aprofundar o raciocínio Munkler esclarece que: 

 

A desestatização da guerra, que tem sua expressão mais clara na crescente aparição 

de atores paraestatais e privados, se vê impulsionada entre outros fatores, pela 

comercialização da violência bélica e a distinção cada vez mais difusa entre o uso 

da força e a atividade econômica. É característica das novas guerras a perda do 

monopólio da violência por parte do Estado (MUNKLER, 2005, p. 2,
3
 tradução 

nossa). 

 

Desta feita, Munkler de forma taxativa indica a perda do monopólio do uso da força 

por parte dos Estados, os quais passam a compartilhar com outros atores a sua gestão e sua 

operacionalização. Onde se pode inferir que estaríamos vivenciando um processo de 

privatização ou desestatização da guerra com  impactos óbvios na Segurança Internacional, 

nos próprios Estados e no cumprimento dos Direitos Humanos e Humanitário quando da 

atuação dessas Empresas.   

Tudo indica que a lógica econômico-comercial não só compartilha o monopólio da 

violência, mas também  influencia ou pode influenciar as decisões da condução do conflito, 

interferindo em sua intensidade e duração. 

Ao analisar as relações internacionais contemporâneas em seu livro “Preparando para 

o Século  XXI”, Paul Kennedy destaca o papel do Estado nos seguintes termos: 

 

Não obstante certa erosão constatada em seus poderes nas últimas décadas, o 

Estado continua a ser o lócus primário de identidade dos cidadãos, visto que 

permanece a única instância com poderes de coletar impostos, elaborar leis, impor 

o alistamento militar e emitir passaportes, sem que se vislumbre, no momento, a 

                                                 
3
  La desestatalización de la guerra, que tiene su expresión más clara em la cresciente aparición de actores 

paraestatales y privados, se ve impulsada, entre otros factores,por la comercialización de la violência bélica y 

la distinción cada vez más difusa entre el uso de la fuerza y la atividade económica. Es característica de las 

nuevas guerras la perdida del monopólio de la violência por parte del Estado. (MUNKLER, 2005, p. 22). 
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possibilidade de que venha  a ser substituído como unidade fundamental para lidar 

com questões transnacionais como a manutenção da paz e a segurança 

internacional (KENNEDY, 1994, p. 134). 

 

Essa ideia vai ao encontro de que o Estado é e continuará a ser o principal responsável 

pela manutenção da paz e da segurança internacional mesmo se constatando que esteja 

vivenciando um acelerado processo de compartilhamento com outros atores da Sociedade 

Internacional, no caso em questão as EMSP. 

Assim, conforme Bull cabe a Sociedade Internacional (por intermédio dos Estados) 

originariamente a responsabilidade pela Manutenção da Ordem Internacional, devendo 

necessariamente enquadrar os demais atores internacionais, quaisquer que sejam, com a 

finalidade de materializar seus “interesses comuns”, sendo que a limitação da violência nos 

conflitos armados é, portanto, uma de suas prioridades.  

 

2.3 O Estado e a Privatização da Guerra 

 

Charles Tilly em seu livro “Coerção, Capital e Estados Europeus” depreende que a 

acumulação e concentração dos meios de coerção e do capital deram origem aos Estados 

europeus. A guerra teceu a rede europeia de estados nacionais, e a sua preparação as 

estruturas internas dos estados situados dentro dessa rede (TILLY, 1996, p. 77-79, 127-133). 

Em outras palavras, a guerra e a arrecadação de impostos serviram de motor propulsor 

para o desenvolvimento e a consolidação do que conhecemos hoje como Estado. Para ele a 

guerra e a preparação para a guerra produziram os principais componentes que configuram os 

estados europeus. 

Tilly destaca que, entre 1400 e 1700, ocorreu o período da corretagem na Europa onde 

a atividade militar foi realizada predominantemente por forças mercenárias e no período de 

nacionalização, entre 1700 e 1850, os estados criaram seus exércitos e frotas navais e 

passaram a recrutar cada vez mais entre seus cidadãos. Além disso, as forças armadas foram 

sendo incorporadas na estrutura administrativa dos Estados e, assim, foi diminuindo a 

participação dos atores privados nos conflitos (TILLY, 1996). 

Destarte observar que houve um período de privatização e outro de estatização da 

guerra. O primeiro, antecedendo a formação do Estado e o segundo, umbilicalmente ligado à 

sua gênese e consolidação. As forças armadas assim constituídas passaram a ser instrumentos 

da política de seus Estados e a tese  do monopólio legítimo do uso da força  passou a ser 

aceita (TILLY, 1996). 
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A Paz de Vestfália, em 1648, mudou definitivamente o sistema de governo da Idade 

Média, mediante a criação de entidades políticas, os Estados, que não reconhecem uma 

autoridade superior a eles mesmos. É, nesse momento, que se implanta as soberanias 

nacionais como um direito inerente dos Estados. Desde então, este princípio tem sido 

amplamente aceito, mantendo unido o sistema de Estados e sustentando a Ordem 

Internacional. (HOUGH, 2008, p. 235). 

O padrão universal de que o uso da força pode ser exercido pelos Estados, sujeito ao 

seu poder político, foi consolidado e aceito pela Sociedade Internacional a partir de Vestfália, 

sem maiores objeções.  

No plano teórico, o Estado vem a indicar a convergência entre os aspectos de 

territorialidade e identificação social e cultural dos indivíduos que vivem no seu seio. Sob este 

paradigma tradicional, existe a crença de que os Estados são capazes de proteger seus 

cidadãos e ao mesmo tempo cuidar da economia e da prosperidade e ainda desempenhar 

funções sociais como a saúde, a educação e fundamentalmente a segurança e a defesa 

(IGLESIAS, 2010, p. 23). 

De toda sorte, Kegley e Blanton afirmam que o Direito Internacional, onde os Estados 

são o principal objeto e sujeito, foi originalmente desenhado para facilitar as relações entre 

eles. A palavra internacional assinala claramente que os Estados ocupam posição central e que 

seus interesses, capacidades e objetivos são as forças predominantes que conformam a política 

mundial (KEGLEY; BLANTON, 2010, p. 16). 

A ideia de privatização das funções do Estado tem se intensificado com a expansão do 

capitalismo, a globalização e a profusão das ideias neoliberais, haja vista a comparação da 

relação custo-benefício entre a atuação estatal e a privada, nos mais diversos setores, 

inclusive, na questão da segurança e da defesa, setores impensáveis de privatização, durante 

boa parte do século XX. 

Com a intensificação do processo de globalização, no pós - Guerra Fria, o conceito de 

segurança deixa de estar umbilicalmente e exclusivamente ligado ao Estado como 

anteriormente e o monopólio da força se altera coerentemente de acordo com esse processo. 

Nos Estados em que as instituições funcionam com normalidade, o monopólio do uso da força 

está se transformando em novas maneiras na garantia da segurança dos cidadãos. Entretanto, 

nos Estados débeis ou falidos está se produzindo uma quebra do monopólio do uso da força, e 

nestes casos o Estado é incapaz de garantir a segurança da população além de competir com 

outros atores não-estatais (IGLESIAS, 2010, p. 31). 
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A esse respeito, Iglesias deixa a seguinte ideia: 

 

No caso particular dos atores armados não-estatais, o fortalecimento dos 

mecanismos regulatórios estatais assim como o direito internacional parece o 

caminho mais apropriado; mas como regular um fenómeno que escapa a lógica 

estatal? Nesse contexto, a dialética entre o público e o privado e o próprio debate 

sobre o futuro e as funções do Estado seguirão requerendo grande atenção 

(IGLESIAS, 2010, p. 31). 

 

Para Nascimento, o controle dos meios de coerção se encontra na fundação do Estado 

moderno e o compartilhamento com atores privados implicaria seu debilitamento. A questão 

fundamental segundo ele é determinar como a adjudicação do monopólio da violência 

convertida em serviço comercial opera distintamente para supridores ou exportadores de 

coerção e os clientes, ou importadores da privatização da força. Em ambos os casos, vaticina 

que o interesse privado passa a ter influência sobre as decisões vinculadas aos meios 

coercitivos (NASCIMENTO, 2010, p. 48). 

Nascimento esclarece sua indagação ao registrar que os EUA e o Reino Unido têm 

condições de absorver os riscos da privatização, amparados no alto índice de coesão de suas 

instituições. Mesmo assim, a terceirização tem provocado perniciosa permeabilidade entre o 

setor público e o setor privado a ponto de afetar diretrizes governamentais na alocação de 

recursos à área militar (NASCIMENTO, 2010, p. 49). 

Por outro lado, os Estados-clientes, normalmente Estados frágeis ou fracos enfrentam 

dificuldades, em razão de sua fragilidade estrutural e institucional, para realinhar suas forças 

armadas a serviço do interesse público. A instabilidade política associada a desagregação 

social e a polaridade étnica, normalmente resulta no aparecimento de estruturas paralelas de 

segurança inibidoras da reconstrução das instituições do Estado. Nesse contexto de 

desagregação, associado à pobreza, ao êxodo rural e à urbanização descontrolada, o 

esfacelamento do poder central compromete a capacidade do Estado de exercer uma de suas 

funções prioritárias: o uso da força para manter a ordem interna e assegurar a defesa externa. 

Incapaz de manter a ordem, o Estado permite que se afrouxe a coesão social ao deixar de ser 

reconhecido como fonte de poder e identidade. Assim, a relação entre o Estado e esses atores 

privados contratados pode ser, em certa medida, atentatório à legitimidade estatal em virtude 

da alienação espontânea de seus poderes coercitivos a esses atores, caracterizando sua efetiva 

falência institucional (NASCIMENTO, 2010, p. 50-53). 

Assim, observa-se que as EMSP tem impacto diferente sobre o Estado tal como este 

seja institucionalmente forte ou fraco. Entretanto, sua influência se dá em ambos os casos 
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ainda que de forma diferenciada, e se acentua, sobretudo, quando os interesses privados 

dessas empresas passam a requerer atenção estatal especial e a indicar decisões atinentes ao 

uso da força. 

Os Estados desenvolvidos desenvolveram mecanismos para o controle político dos 

exércitos, com o intento de alinhar os objetivos do Estado aos de suas forças armadas. 

Entretanto, o uso das EMSP afeta vários mecanismos de controle à disposição do Estado 

como o funcional (efetividade dos exércitos), o político e o social (utilização da força de 

acordo com valores democráticos, direitos humanos e a legislação internacional (AVANT, 

2005, p. 6; IGLESIAS, 2010, p. 149). 

Pastor destaca que o uso das EMSP afeta distintos instrumentos de controle os quais os 

Estados dispõem, impactando na supervisão e na organização da força militar e, portanto, 

também nas Relações Internacionais. O uso da força por empresas privadas ligadas ao Estado 

contratante poderia dar lugar a responsabilidade internacional do Estado e a responsabilidade 

internacional penal dos empregados das EMSP (PASTOR PALOMAR, 2008, p. 430). 

Esses mecanismos de controle atinentes às EMSP são frágeis e praticamente 

inexistentes. Isso compromete a atuação dos Estados quando da averiguação se os 

procedimentos operacionais dessas empresas estão de acordo com as normas estabelecidas 

pelo Direito Internacional. 

Logo, a utilização das EMSP apresenta importantes incertezas. A insuficiência de 

procedimentos legais para enquadrar possíveis danos que os empregados dessas empresas 

possam perpetrar e a carência de controles e mecanismos de fiscalização nos países ocidentais 

são alguns dos dilemas da privatização do uso da força, além de colocar em dúvida o próprio 

papel do Estado nesse quesito (IGLESIAS, 2010, p. 156-158). 

Para Leander, a presença das EMSP em Estados falidos ou débeis também é fonte de 

preocupação. As dinâmicas fomentadas pela privatização desta importante função do Estado 

cria sua própria demanda. A medida que se aumenta o número de atores exercendo controle 

sobre o uso da força, isso debilita o monopólio estatal sobre o mesmo (LEANDER, 2005, p. 

617). 

Nessas circunstâncias, as EMSP são observadas como um obstáculo ao 

desenvolvimento de instituições fortes e democráticas nesses países no sentido de que minam 

a capacidade do Estado de monopolizar o uso da força (FALCONER; SCHULMAN, 2009, p. 

20-22). 

Exemplificando, Avant registra que as guerras civis na África obrigam empresas 

mineras e as  ONGs a contratarem segurança. E quando isso ocorre, o Estado tem cada vez 
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menos controle sobre seu território e os conflitos são cada vez mais difíceis de solucionar 

(AVANT, 2004, p. 28). 

 Garcia e Pareja fazem uma interessante análise da privatização  exemplificando que: 

 

Quando Susan Strange (1996) analisava o papel dos atores privados nas relações 

internacionais e se referia a retirada do Estado, sustentava que a provisão da 

segurança era praticamente a única das dez funções básicas do Estado que havia 

permanecido inalterada. Hoje em dia esta afirmação não seria sustentável. O papel 

do Estado relativo à segurança mudou e o processo de privatização incidiu sobre a 

transformação da soberania. Os Estados já não são capazes de prover segurança a 

seus cidadãos de maneira unilateral haja vista os desafios e ameaças globais, mas 

também porque o fenômeno da privatização da segurança interfere na tradicional 

função estatal de provê-la (GARCIA; PAREJA, 2013, p. 36-37).  

 

Sob o ponto de vista prático a dependência dos atores públicos em relação aos 

privados é ascendente, pois ficam à mercê desses, havendo o risco de que o agente privado 

abandone o público se a ação deixa de ser rentável e o agente privado ainda pode se tornar 

mais poderoso que o cliente e assim realmente haveria a perda do controle da situação 

(SINGER, 2008, p. 159). 

Ainda sobre estes riscos, haveria a suposição de que os atores privados têm os mesmos 

objetivos e compromissos que os Estados relativos a segurança é dizer que as EMSP agiriam 

em função do interesse público, entretanto, não há como esquecer que se tratam de empresas e 

assim como tal defendem objetivos lucrativos e que são autênticos atores e não meros agentes 

a serviço de outros atores e como tal tem impacto sobre a capacidade de controle tanto 

político como militar dos Estados sobre questões de segurança, assim como afetam o controle 

estatal do uso da força (GARCIA; PAREJA, 2013, p. 39). 

Sob o ponto de vista funcional afetam o próprio poder de combate dos exércitos, sob o 

enfoque político compartilham o uso da força com o Estado e sob a ótica social desafiam o 

Estado haja vista que o uso da força nem sempre é congruente com os valores sociais da 

Sociedade Internacional como a Democracia, os Direitos Humanos, e a proteção de civis em 

conflitos armados (GARCIA; PAREJA, 2003, p. 39; AVANT, 2005; PERCY, 2006, p. 14-

16). 

Outro ponto a ser considerado na utilização das EMSP pelo Estado é o problema do 

controle democrático. 

Singer alerta que a contratação das EMSP pode levar a cabo ações fora do escrutínio 

público e ficam dúvidas acerca da saúde democrática dessas contratações. Por exemplo, o uso 

dessas empresas pelos EUA no Plano Colômbia evitou os limites impostos pelo Congresso 
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norte-americano referente ao número de militares dos EUA e sua implicação com o referido 

plano no combate ao narcotráfico (SINGER, 2008, p. 126-128). 

Na mesma linha de pensamento, Percy afirma que muitos dos impedimentos 

institucionais da decisão de enviar tropas ao exterior para executar operações militares podem 

ser eludidos pelo uso das EMSP (PERCY, 2006, p. 16). 

Sobre esse assunto Gomez del Prado e Mateu se pronunciam da seguinte forma: 

 

Convém assinalar que o Plano Colômbia serviu de modelo no desenvolvimento 

massivo da contratação de funções estatais para empresas privadas, que teriam 

lugar anos mais tarde nas operações das guerras do Afeganistão e do Iraque. Estas 

funções contratadas seriam a assistência  contra o cultivo e o tráfico ilícito de 

drogas que até então era realizado pela CIA, Escritório Antinarcóticos dos EUA e 

igualmente pelo assessoramento de militares americanos a militares e policiais 

colombianos (GOMEZ DEL PRADO; MATEU, 2011, p. 33).  

 

A maior parte do receio de se contratar as EMSP está ligada a privatização de 

certas funções ditas como “inerentemente estatais” ou “funções inerentes aos Estados”, 

ou seja, aquelas intrinsicamente relacionadas com o interesse público e, que, portanto, 

em teoria, deveriam ser realizadas por integrantes do Estado. Em síntese, existe uma 

crescente preocupação sobre as sérias implicações do fato de que as EMSP e não os 

governos estejam realizando parcela importante de suas políticas públicas. 

Não há nada mais inerente aos Estados que o legítimo uso da força armada e é 

cediço que essa atividade está intimamente relacionada com o interesse público e que o 

Estado não pode existir como tal se não tem como monopolizar o uso da violência. 

Provavelmente, nenhuma função governamental se avalia como mais típica ou mais 

estatal que as funções militares realizadas num conflito armado. 

          Nesse sentido, Gomez del Prado registra a seguinte lição: 

 

O monopólio do uso legítimo da força não pertence a um dos elementos do Estado 

– a organização política. Pertence ao próprio Estado e a noção que o define e o 

conforma por excelência - a soberania. O monopólio do uso da força não 

corresponde a forma de governo, mas sim a forma de Estado (GOMEZ DEL 

PRADO; MATEU, 2011, p. 115). 

 

Desse modo, pode-se inferir que, embora, haja consenso de que existem certas funções 

que por sua natureza são inequivocamente estatais e não devem ser privatizadas, por outro 

lado, não existe  uma definição, nem qualquer instrumento legal internacional que diga quais 

são essas funções. Assim, a resposta a essas perguntas se insere na discussão de onde se deve 

traçar os limites do poder do Estado e qual seria o sentido e o alcance da privatização da 
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força. Por certo, pode-se inferir que o Estado deve ter algum tipo de controle político por 

sobre o processo de privatização bem como deve delimitar o seu alcance. De outra sorte, o 

que tem feito a Sociedade Internacional nesse sentido em relação ao fenômeno das EMSP? A 

resposta a esta pergunta será dada no decorrer desta pesquisa. 

Os Estados estabeleceram mecanismos de controle de seus exércitos supostamente 

com o objetivo de alinhar suas forças armadas aos objetivos de governo e do próprio Estado. 

A ordem jurídica internacional se assenta na soberania e na igualdade dos Estados e reafirma 

a proibição do uso da força em suas relações, como consta no artigo 2.4 da Carta das Nações 

Unidas e reafirma ainda que tanto o Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) bem 

como o Direito Internacional Humanitário são instrumentos universais e possuem natureza jus 

cogens, ou seja, são de caráter imperativo, em última análise são de cumprimento obrigatório 

pelos Estados. 

Assim, a desestatização das funções de militares nos conflitos armados ressalta a 

discrepância entre os objetivos de segurança tidos como bens públicos a cargo do Estado e o 

imperativo da maximização do lucro por parte das EMSP. A questão fundamental é portanto 

qual papel deve desempenhar o Estado como garante do monopólio do uso da força nas 

Relações Internacionais? O sentimento inicial é o de que o Estado deve assumir a liderança de 

todo e qualquer processo de mutação de suas funções essenciais sob pena de vir a perder o 

controle sob as manifestações de violência nos conflitos armados.  

Certamente, a contratação dessas empresas traz implicações para as próprias forças 

armadas. Nesse sentido Iglesias atesta que os exércitos como organização armada que 

garantem a aplicação da força de acordo com os princípios que emanam dos Estados é sem 

dúvida a instituição que se vê mais afetada pelas atividades das EMSP. A delegação de 

funções que deveriam ser consideradas núcleo duro do Estado mina a legitimidade da ordem 

pública e incrementa a possibilidade de que outros agentes contestem a primazia do público 

sobre o privado. O militar profissional se guia por uma ética própria através de valores e 

atitudes, como, a disciplina e o sacrifício o que converte atividade castrense em única e 

singular  (IGLESIAS, 2010, p. 153). 

Atualmente, os exércitos levam a cabo um sem números de missões que transcendem 

os padrões tradicionais, como missões humanitárias, manutenção da paz, ações contra 

insurgência e outras tantas, além de terem que manter suas capacidades convencionais. Ante 

uma situação de corte de custos,  recursos humanos,  financeiros e materiais, parece lógico a 

contratação dessas empresas e que as mesmas atuem complementarmente a esses exércitos, 

ocorrendo na prática uma intensificação da privatização de várias funções logísticas, 
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consideradas não essenciais ou julgadas como inerentemente não estatais (IGLESIAS, 2010, 

p. 153-154). 

 Mesmo a privatização do apoio logístico, inscrita como tarefa não essencial pode ser 

problemática. A delegação de tarefas consideradas menores pode propiciar as forças armadas 

a dúvida, de que serão apoiadas em situações em que não é possível contar com esse apoio e 

ainda sob certas condições de combate a profissão militar abdica da capacidade de realizar 

uma função básica, no campo de batalha, que é a manutenção do seu próprio equipamento 

(IGLESIAS, 2010, p. 154). 

Enquanto as forças armadas, sob as ordens do Estado legitimamente constituído, 

submetem seus interesses ao dever de servir a toda sociedade, os funcionários dessas 

empresas se prestam em primeiro lugar aos interesses corporativos empresariais que pagam 

seus salários. 

Sintetizando o assunto Iglesias afirma que embora existam vantagens na contratação 

dessas empresas como os custos, flexibilidade, rapidez de atuação e outros é preciso 

considerar a insuficiência de procedimentos legais para processar e reparar possíveis danos 

causados pelas EMSP e seus funcionários. Sua repercussão sobre os exércitos também  deve 

ser meditada, haja vista, a perda de habilidades básicas em situações de combate constituindo 

um risco desnecessário. O desafio do controle democrático do uso da força coloca-se também 

como prioridade na contratação das EMSP pela ausência ou insuficiência de meios que o 

executem como em relação as forças armadas (IGLESIAS, 2010, p. 159). 

Talvez estejamos vivenciando, desde o fim da guerra fria, a intensificação do 

compartilhamento do monopólio do uso da força entre o setor público e  o setor privado. 

Outrora, o Estado atuava como provedor de segurança de forma monopolista e agora o Estado 

é unicamente um gestor onde há distintos atores públicos e privados utilizando-se 

conjuntamente do uso da força (KRAHMANN, 2009, p. 9, 26-28). 

 

2.4 As Nações Unidas e a Privatização da Paz 

 

Desde a criação da Organização das Nações (ONU) em 1945, com a Carta de são 

Francisco, o âmbito e o tamanho das Operações de Paz
4
 tem se ampliado consideravelmente. 

Se entre 1948 e 1990 as Nações Unidas estabeleceram  um  total de 18 (dezoito)  missões, a 

                                                 
4
  Operações de Paz é a denominação genérica sendo que as mesmas podem ser : Operações de Manutenção da 

Paz  (Peacekeeping Operation); Operação de Estabelecimento da Paz (Peacemaking  Operation) e Operações 

de Construção  ou Consolidação da Paz ( Peace Building Operation). 
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partir de 1990, até o início do século XXI, houve um aumento drástico chegando a um total de 

67 (sessenta e sete). Inicialmente, essas missões estavam  limitadas a supervisão de situações 

de cessar fogo e vigilância das fronteiras estabelecidas. Atualmente, as Nações Unidas ajudam 

a reconstruir as sociedades e os Estados onde atuam, treinando futuras forças de segurança 

militares e policiais, negociando cessar fogo, supervisionando desarmamentos, executando 

desminagens, prestando apoio logístico, proporcionando a segurança de autoridades e 

instalações, reintegrando ex-combatentes e inclusive articulando o funcionamento de 

Tribunais para julgar crimes de guerra, entre outras ações. A alta complexidade dessas tarefas 

carece de recursos econômicos, materiais e humanos, nem sempre disponíveis, o que exerce 

uma forte pressão sobre a ONU. Assim, por diversas vezes as EMSP foram chamadas para 

cobrir esta falta de capacidade das Nações Unidas. De outro modo, mais que uma opção 

teórica esta situação é o reflexo de uma realidade: as EMSP formaram nas últimas décadas 

parte das atuais Operações de  Paz. Se para alguns é sinônimo de eficiência e eficácia, para 

outros apresenta problemas legais, políticos e até mesmo morais (GARCIA; PAREJA, 2013, 

p. 197). 

A Carta das Nações Unidas estabelece em seu artigo 1.1: 

 

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. (BRASIL, 1949). 

 

Com esse propósito os Estados-membros são instados a fornecer voluntariamente as 

tropas e a assistência necessárias a ONU de acordo com o artigo 43.1 do mesmo instrumento. 

Assim, a cada missão são fornecidas tropas Ad Hoc, pelos Estados parte, bem como os 

recursos necessários. Dessa forma, as tropas que executam as  Operações de Paz representam 

toda esforço da Sociedade Internacional no cumprimento do propósitos cardiais da Carta das 

Nações Unidas. 

Cabe ao Conselho de Segurança de acordo com o artigo 24.1 a responsabilidade de 

manter a paz e a segurança internacional em nome de todos os demais Estados-membros e 

nesse contexto cabe ao mesmo a criação de uma Operação de Paz e o estabelecimento do seu 

mandato específico.  
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Dentre as principais atividades realizadas pelas EMSP em Operação de Paz destaca-se 

o apoio logístico, a segurança de instalações e de pessoas e a controvertida substituição de 

tropas regulares pelas EMSP (o que ainda não ocorreu no âmbito da ONU). 

O debate sobre a possível participação direta das EMSP nas Operações de Paz  surgiu 

nos anos noventa como resultado da emergência dessas empresas conjugado com os enormes 

e complexos problemas enfrentados pelas Nações Unidas com o novo perfil de missão que 

deveria executar. A impossibilidade de atuar a tempo no genocídio de Ruanda, os escândalos 

pelas violações aos Direitos Humanos cometidas por capacetes azuis na África e nos Balcãs e 

a acentuada reação dos países ocidentais a contribuírem com tropas e assistência, provocaram 

uma revisão das Operações de Paz, no seio da ONU, a qual se traduz no informe Brahimi de 

2000. Onde se ressalta a incapacidade das Nações Unidas de levar a cabo esta nova gama de 

tarefas exigidas pelas Missões de Paz tais como; a inteligência, a logística, o transporte de 

tropas e de material e demonstra ainda a preocupação da ONU pela falta de efetivos militares 

aportados pelos Estado-membros (GARCIA; PAREJA, 2013, p. 209). 

A crescente visibilidade desses problemas e a acentuada contratação das EMSP, a 

partir dos anos noventa, para levar a cabo serviços dessa natureza num sem número de 

missões de Paz, colocaram sobre a mesa o debate sobre a possibilidade da participação direta 

das EMSP nessas operações. 

As Nações Unidas recorreram aos serviços das EMSP em várias ocasiões entre as 

quais se cita: 1) em 2004, contratou a Global Strategies para dar apoio logístico, operacional e 

de segurança a funcionários no processo eleitoral no Afeganistão; 2) em 2005, a empresa 

Aegis foi contratada no Iraque para apoiar a Divisão de Ajuda Eleitoral das Nações Unidas e a 

Comissão Eleitoral local nas eleições gerais e num referendum Constitucional, e 3) em 2006, 

as Nações Unidas contrataram a Control Risks e Aegis para proteção de funcionários no 

Iraque (IGLESIAS, 2010, p. 138). 

No âmbito governamental, diversos Estados mostraram  apoio a ideia. Em especial, os 

EUA e o Reino Unido que também são os Estados que mais recorrem a estes serviços. O 

“Foreign and Commonwhealth Office”, do Reino Unido chegou a publicar em 2002 um 

informe onde sugere que estas empresas poderiam ser utilizadas para levar a cabo essas 

operações sempre e quando fossem consideradas sérias, empreendendo um registro e um 

licenciamento nacional. 

Há que se registrar o apoio à utilização das EMSP para as Operações de Paz não 

apenas ocorre  pela falta de capacidade da ONU, mas também por questões de economia. O 
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relatório 108-344, Contribuições para Atividades Internacionais de Manutenção da Paz, do 

Senado dos EUA
5
,em 2004, esclarece a questão: 

 

A luz do explosivo crescimento do número de missões de Manutenção da Paz e 

dos altos custos em prover tropas e suporte logístico para essas missões, as Nações 

Unidas devem identificar  formas de fazer mais com menos recursos. O Comitê 

está ciente que, em alguns casos as EMSP podem executar Missões de 

Manutenção da Paz por uma fração do custo das Nações Unidas. Pelo menos, tais 

empresas deveriam ser utilizadas para suplementar o número de capacetes azuis, 

os quais nesses tempos turbulentos, as Nações Unidas estão tendo dificuldade para 

recrutamento. As Nações Unidas não podem mais ignorar o potencial de economia 

que as EMSP com provados bons serviços e bom comportamento oferecem (US 

SENATE, 2004, p. 188-344, tradução nossa). 

 

Há que se destacar que as forças armadas dos EUA repetidamente se utilizam dessas 

empresas para a execução de serviços os mais diversos em substituição as suas tropas 

denotando assim apoio a utilização das EMSP nas Operações de Paz. (GARCIA; PAREJA, 

2013, p. 210). 

Em 1996, diante da situação de violência generalizada no Congo, o Departamento de 

Operações de Paz da ONU ventilou a possibilidade de  utilizar uma EMSP. Nesse caso, tanto 

a empresa Executive Outcomes quanto a Sandline apresentaram suas propostas, as quais 

foram rechaçadas. (GARCIA; PAREJA, 2013, p. 201). 

As Nações Unidas, oficialmente, têm posição de rechaço a participação das EMSP, 

entretanto, em 2002, o então Secretário Geral Kofi Annan, declarou que dada a dificuldade 

para obter efetivos para as Operações de Paz por parte dos Estados-membros seria necessário 

considerar a possibilidade de contratação de especialistas civis. Em que pese que as Nações 

Unidas utilizem as EMSP em todo tipo de tarefa de apoio cabe frisar que não  as usa em 

termos militares, substituindo tropas (GARCIA; PAREJA, 2013, p. 201). 

A “International Stability Operations Association”
6
 (ISOA) criada em 2001, promove 

padrões de conduta para as EMSP e fomenta sua participação na Manutenção da Paz. Com o 

intuito de superar a desconfiança geral criou  um Código de Conduta para as EMSP, em 

                                                 
5
  In light of the explosive growth in the number of peacekeeping missions and the skyrocketing costs of 

providing troops and logistical support to those missions, the United Nations must identify ways to do more 

with less funding. The Committee is aware that, in some cases, private companies can carry out effective 

peacekeeping missions for a fraction of the funding the United Nations requires to carry out the same missions. 

At a minimum, such companies should be utilized to supplement the number of blue berets and blue helmets 

which, in these turbulent times, the United Nations is having a difficult time recruiting. The United Nations can 

no longer afford to ignore the potential cost-savings that private companies with proven records of good 

service and good behavior offer. The Committee has a responsibility to U.S. taxpayers to ensure that U.N. 

peacekeeping missions are being carried out in a responsible and cost effective manner. (US SENATE, 2004, 

report 108-344,Contribution for International Peacekeeping Activities). 
6
 Site: <http://www.stability-operations.org/>. 
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atividades de Operações de Paz e situações pós-conflito, onde toda empresa que queira ser 

parte da organização deve aderir e para demonstrar transparência, mantém registros abertos de 

todos os contratos dos membros da  Associação. Por outro lado, promove a participação das 

EMSP nas Operações de Paz com o ” Think Tanks”  “ Peace Operations Institute” “, o Journal 

of International Peace Operations”  (revista dedicada a intervenção do setor privado nas 

Operações de Paz e Assistência Humanitária) e publica também informes temáticos onde 

destaca a possível contribuição de seus membros às Operações de Paz, enfim promove a ideia 

da constante participação das EMSP nessas operações (GARCIA;  PAREJA, 2013 p. 211).   

Em 2003, essa Associação publicou um informe onde afirmava que diferentes 

empresas – membros, tais como MPRI ou AirScan International e a PAE estavam preparadas 

para intervir como apoio as forças da  Missão da Organização das Nações Unidas na 

República Democrática do Congo (MONUC). Tal informe afirmava que essas forças seriam 

capazes de articular forças de curto prazo, oferecendo serviços que os Estados contribuintes 

da missão das Nações Unidas não estavam dispostos a oferecer como o caso de vigilância 

aérea ou resgate humanitário (GARCIA; PAREJA, 2013, p. 211). 

As EMSP já fazem parte das Operações de Paz, provêm apoio logístico, serviços de 

inteligência, treinamento e seleção de pessoal, realizam a desminagem, executam a construção 

e gestão de campos de segurança e proporcionam serviços de segurança as instalações e 

pessoal das Operações de Paz, entre outros. A questão mais controvertida, entretanto, não é se 

estas empresas devem ou não participar, senão até que ponto podem ajudar a superar as 

deficiências apresentadas no modelo atual de Operações de Paz das Nações Unidas, com a sua 

possível participação direta  nas operações  e isto implicaria a substituição total ou parcial das 

tropas fornecidas pelos Estados-membros por um contingente das EMSP (GARCIA; 

PAREJA, 2013, p. 211). 

Os partidários da utilização EMSP em substituição as tropas dos Estados-membros 

elencam normalmente as seguintes razões: melhor efetividade e alcance das Operações de 

Paz, aumento da eficiência econômica e em termos de custos humanos e ainda incremento da 

rapidez de resposta na emergência de um conflito (GARCIA; PAREJA, 2013, p. 211, 

IGLESIAS, 2010, p. 139-142). 

Relativo à melhora da efetividade e do alcance das operações, os partidários das 

EMSP argumentam que  muitos dos problemas de articulação, efetividade e de provisão de 

tropas seria resolvido. No âmbito político muitos Estados ocidentais reagem a proporcionar 

suas tropas para esse tipo de operação,  pois os custos internos são altos – especialmente a 

perda da legitimidade perante a opinião pública, e ninguém quer correr riscos. Grande parte 
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desses Estados reduziram suas contribuições relativas ao oferecimento de tropas 

compensando com maiores aportes econômicos. Atualmente, a maior parte dos recursos 

humanos provém de Estados em desenvolvimento cujos soldados não estão tão bem 

preparados e equipados para esse tipo de missão e isto tem graves consequências no seu 

cumprimento. Logo o fato de que o pessoal das EMSP esteja altamente formado e bem 

equipado leva a supor uma melhora nas possibilidades de alcançar os objetivos das missões de 

maneira mais eficaz (GARCIA;  PAREJA, 2013, p. 211; IGLESIAS, 2010, p. 139-142). 

A aumento da eficiência econômica e a redução dos custos humanos é outro 

argumento. Como as EMSP são entes privados supõe-se que a sua contratação seja menos 

custosa economicamente. Esta visão esta associada ao relatório 188-344 do Senado dos EUA, 

2004, não obstante cabe considerar que outros estudos apontam no sentido contrário. Outro 

argumento põe ênfase no fato de que as EMSP têm melhores recursos – pessoal melhor 

equipado e com mais experiência, o que incrementaria sua habilidade como multiplicador de 

forças, ou seja, alcançar resultados de maneira mais eficaz e num menor tempo favorecendo a 

diminuição do custo total da operação (GARCIA; PAREJA, 2013, p. 211; IGLESIAS, 2010, 

p. 139-142). 

A cada Operação de Paz há necessidade de criação Ad hoc de uma coalizão de Estados 

contribuintes  que é um processo lento e burocrático no seio das Nações Unidas pois depende 

da disposição dos Estados-membros em participar. Nesse contexto, as EMSP apresentam-se 

como uma opção muito mais rápida. Como exemplo pode-se citar que em 1994 durante o 

conflito de Ruanda a Executive  Outcomes publicou um informe onde afirmava que por 150 

(cento e cinquenta) milhões de dólares poderia empregar efetivos militares num prazo de 

quatorze dias e prover trajetos seguros para os refugiados - os conhecidos corredores 

humanitários. Ademais, em termos econômicos isso teria um custo muito mais reduzido do 

que manter permanentemente uma força rápida de intervenção das Nações Unidas, ideia que 

não prevaleceu por falta de vontade dos Estados-membros. Cabe mencionar ainda que o 

emprego das EMSP estaria sujeito aos trâmites burocráticos onusianos até o seu efetivo 

emprego, o que na prática demanda um bom tempo e discussões acaloradas no Conselho de 

Segurança (GARCIA;  PAREJA, 2013, p. 211; IGLESIAS, 2010, p. 139-142). 

Da parte contrária são apresentados outros tantos argumentos contra a participação 

direta das EMSP nas Operações de Paz em substituição as tropas dos Estados – membros, a 

seguir comentadas. 

Além da questão moral, a natureza das EMSP, como empresas e por tanto sua intenção 

de maximizar lucros tem consequências práticas quando da participação numa Operação de 
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Paz. Por serem empresas privadas gozam da prerrogativa de escolher seus contratos  - e, 

portanto, em quais operações devem participar, é lídimo pois inferir que irão escolher aquelas 

que lhes sejam mais rentáveis, normalmente as mais curtas e menos perigosas. No caso de 

intervenções mais longas ou arriscadas certamente exigiriam uma remuneração muito maior o 

que pode redundar em nenhuma vantagem para as Nações Unidas (GARCIA; PAREJA, 2013, 

p. 211; IGLESIAS, 2010, p. 142-144). 

O fato de sua implicação numa Operação de Paz ser motivada por fins lucrativos e não 

necessariamente morais, éticos e humanitários  faz do seu compromisso menos estável. Se 

ocorresse uma drástica modificação na situação as EMSP poderiam desvincular-se do contrato 

pois sua lógica está baseada  na relação custo-benefício e não no imperativo moral e político 

da missão. Como exemplo, tem-se o caso da empresa Gurkha Security Guards Ltd que 

interrompeu, em 1995, seu contrato com o governo de Serra Leoa por considerar a situação 

demasiado perigosa depois de haver sofrido baixas significativas em seu pessoal (GARCIA; 

PAREJA, 2013, p. 217; IGLESIAS, 2010, p. 139-142). 

Cabe também levar em consideração a real capacidade das EMSP para levar a cabo 

uma missão de longa duração  e complexa que realmente ponha fim a um conflito. Ao invés 

de centrarem-se somente na questão custo-eficiência, o enfoque adequado deveria incluir 

considerações sobre mediação, reconciliação, criação da confiança entre as partes, ações 

políticas, diplomáticas, humanitárias e outras além da coordenação e integração com outros 

setores da sociedade civil como, por exemplo, as Organizações Não-Governamentais. 

(GARCIA; PAREJA, 2013, p. 211; IGLESIAS, 2010, p. 139-142). 

O debate sobre a prestação de contas também é muito oportuno pois mesmo os 

mecanismos atinentes às tropas são considerados difusos pois dependem dos Estados 

provedores. Por outra parte, há que se resaltar as violações de Direitos Humanos perpetradas 

por capacetes azuis em que pese o esforço onusiano em criar códigos de conduta nesse 

sentido. A inserção das EMSP, nessas operações, traria mais dúvidas que certezas na apuração 

de responsabilidades e na prestação de contas. A possibilidade de cometimento de infrações 

sem a existência de claros mecanismos legais de fiscalização constitui um obstáculo de peso e 

com possíveis danos irreparáveis não só para a missão propriamente dita mas também para 

toda a Sociedade Internacional (GARCIA; PAREJA, 2013, p. 211; IGLESIAS, 2010, p. 139-

142). 

Não se pode olvidar que muitas das missões internacionais tratam de fortalecer os 

mecanismos dos Estados em situação de conflito ou  de pós-conflito armado e que  nesses 

países a fronteira entre o público e o privado é difusa já que o enfrentamento transcorre 
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normalmente entre grupos armados não - estatais e o governo está, normalmente, debilitado. 

Assim, o recurso as EMSP nesses cenários pode ser considerado uma contradição ante o 

objetivo de fortalecimento das instituições estatais que se pretende obter (IGLESIAS, 2010, p. 

145).  

O debate sobre a Privatização da Paz está aberto. A intensificação da participação das 

EMSP nas Operações de Paz é um fato. Esta presença,  entretanto, não se estende a todos os 

âmbitos, senão que é limitada, por enquanto, ao apoio logístico e as funções de segurança. 

Ainda assim, cada vez mais, as atividades que antes eram levadas a cabo por tropas dos 

Estados-membros são agora contratadas a essas empresas. Apesar disso, parece pouco 

provável que este avanço se estenda para a substituição das tropas proporcionadas pelos 

Estados pela contratação de batalhões privados de capacetes azuis. Em último caso, a questão 

dependerá da vontade política e da capacidade dos Estados-membros de resolverem os atuais 

problemas das Operações de Paz e de estabelecerem uma regulação adequada para as EMSP, 

em face do acelerado processo de privatização das funções tradicionalmente exercidas pelos 

Estados nessas operações (GARCIA; PAREJA, 2013, p. 219; IGLESIAS, 2010, p. 145).



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      43 

 

3 DOS MERCENÁRIOS ÀS EMPRESAS MILITARES E DE SEGURANÇA 

 PRIVADAS (EMSP) 

 

Este capítulo trata da intensa evolução da participação de atores privados nos conflitos 

armados, durante a história da humanidade, bem como a sua ligação com o processo de 

formação do Estado, quando a centralização do uso da força passou para as mãos estatais e se 

transformou em seu monopólio. Trata, também, do aparecimento de mercenários na África no 

século XX e caracteriza o período do pós-Guerra Fria, onde ocorre o reaparecimento desses 

atores privados, sob a forma de Corporações Empresariais e, por fim, delineia o impacto das 

EMSP sobre o Estado e a própria forma de se fazer a guerra. 

A intensa participação do setor privado nos negócios da guerra sob a forma de 

fornecimento de produtos e serviços é caracterizada na análise histórica aqui empreendida 

onde se verifica que o processo de formação do Estado moderno europeu esteve 

umbilicalmente ligado a lógica da centralização do uso da força. 

 

3.1 Da Idade Média aos Exércitos Nacionais: o Antigo Negócio da Guerra 

 

Carlos Ortiz (2010, p. 13-14) registra que se hoje vivemos num ambiente que nos 

permite distinguir entre o uso público e o uso privado da força, isso não ocorria no passado 

(especialmente na idade média e na idade moderna), onde essa distinção era fluída. Não 

existia separação entre o Estado e as forças privadas. Além disso, a noção de ser nacional ou 

estrangeiro com relação a um conflito armado ainda não tinha se desenvolvido e o típico 

padrão de organização militar, no passado, envolvia, predominantemente, mercenários ou 

incorporavam soldados estrangeiros. 

Já Nascimento (2010, p. 27) esclarece que a história do mercenarismo revela uma 

característica preponderante – a recorrência com que os atores privados exerceram o poder de 

empregar a força militar com o consentimento da autoridade central, ou seja, o monopólio da 

violência legítima constitui evento recente e vinculado à formação e a consolidação do Estado 

moderno, a partir do século XVII. Mesmo posteriormente, com o Estado exercendo o domínio 

dos meios coercitivos isso não significou que os atores privados fossem condenados ao 

desaparecimento, pois eles continuaram a participar de forma  mais ou menos intensa do uso 

da força, nos conflitos armados. Assim, ao longo do tempo, o Estado e os atores privados  

ligados ao uso da força vão estabelecendo o compartilhamento da coerção de modo que 

ambos vão auferindo vantagens. 
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Durante o Renascimento, o florescimento de centros comerciais na Europa faz 

multiplicar as companhias de comércio e passa a vingar o sistema de condota ou contrato, 

para contratar serviços militares por parte desses comerciantes (NASCIMENTO, 2010, p.31). 

A proliferação dos condotieri, na península itálica, no renascimento, conferiu 

considerável vigor ao mercenarismo. Longe de constituírem segurança permanente, as tropas 

a soldo eram capazes de causar problemas se suas demandas não fossem inteiramente 

atendidas e em algumas situações haveria de representar causa de desassossego e instabilidade 

institucional (NASCIMENTO, 2010, p. 33). 

Conforme Lind (2012, p. 17) os condotieri não só gozaram de grande prestígio na 

Itália, mas atuavam também por toda a Europa. Detinham o capital e o comando de suas 

organizações para cumprirem a condota ou contrato. Lind  (2012, p. 17-19) elenca quatro 

fatores para o seu declínio: inicialmente os contratos eram de curta duração para reduzirem os 

custos e essa situação não estabelecia liames entre o contratado e o contratante; o outro era a 

grande dependência do contratante em relação aos condotieri o que causava grande temor; o 

terceiro era o fraco controle sobre o que foi contratado sendo que inúmeras vezes os 

condotieri atacavam os próprios contratantes invertendo sua posição e o quarto motivo era a 

facilidade com que mudavam de lado dentro da própria Itália. 

Fuller (1984, p. 19-20) destaca que tais soldados lutavam por pagamento e assim  

vendiam  seus serviços a um príncipe e no ano seguinte a um rival. Para eles, a guerra era um 

negócio e era mais vantajoso prolongá-la que terminá-la e assim muitos condotieri fizeram 

fama e riqueza na Itália renascentista. 

Entre os séculos XII e XVII, a atividade mercenária floresceu por toda a Europa sendo 

oferecidos serviços mercenários coletivos conhecidos como “Companhias Livres”. O maior 

exemplo seria a Grande Companhia Catalã contratada pelo imperador bizantino para lutar 

contra os turcos no século XIV. Essas companhias tiveram um papel crucial na Guerra dos 

Cem Anos, entretanto, não tinham nenhuma legitimidade e eram conhecidas por seu perfil 

quase criminal e pela pobreza da sua organização em bandos os quais pilhavam por toda a 

Europa enquanto cumpriam seus contratos. (TONKIN, 2011, p. 8).   

Para caracterizar o comércio privado da guerra, descreve-se uma passagem na qual  

dois franciscanos encontraram um mercenário inglês chamado John Hawkwood cujo apelido 

em italiano era Giovanni Acuto. De acordo com seu costume saudaram o condotieri muito 

estimado na região de Florência: Que o Senhor lhe dê a paz! E receberam uma resposta seca e 

desaforada da seguinte forma: Que o Senhor vos quites vossas esmolas!  
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Porque, respondeu assim indagaram os monges. Sendo que Hawkwood  retrucou -  

como creem que me desejaram algo de bom quando me dizem para morrer de fome.                                                                

Não sabem que vivo da guerra e vocês de esmolas. De modo que a resposta que dei a vocês 

corresponde perfeitamente a vossa saudação (MUNKLER, 2005, p. 67). 

A passagem acima esclarece com precisão quais eram os princípios que regiam a 

guerra na época dos condotieri. A atividade bélica havia se convertido em um negócio que se 

prestava unicamente por dinheiro. A base jurídica para se contratar era a condota, um contrato 

estabelecido por juristas da época e detalhado para ambas as partes; notadamente – o 

contratador normalmente - um príncipe e, o empresário da guerra - um condotieri. Neste 

contrato se fixava o soldo, a quantidade de tropas, o tempo de contrato e a missão a qual 

tinham que cumprir. 

Na Itália do século XV alguns condotieri conseguiram, inclusive, alçar a condição de 

príncipes, mas muitos morreram na pobreza não alcançando a ascensão social intentada. É de 

se notar que o único vínculo entre a liderança política e a lealdade condotieri era comprada 

com dinheiro e isso trazia a suspeita de traição, pois andavam de contrato em contrato ainda 

que o anterior estivesse em andamento. Assim, era lógico supor que não exerciam suas 

funções com a devida diligência e sem dúvida dilataram algumas guerras deliberadamente 

com a única finalidade de prolongar seus honorários. Além do mais, eram pouco inclinados a 

arriscar suas vidas pelos seus empregadores (MUNKLER, 2005, p. 69). 

A luta pelo controle do mar também não ficou de fora do comércio mercenário ou uso 

privado da violência. As nações que desejavam debilitar o comércio de países inimigos e 

favorecer seu próprio acudiam a iniciativa privada que com seus navios navegavam com a 

missão de pilhar e guerrear com a frota inimiga, estes eram chamados de corsários aos quais 

os governos concediam o direito a barcos particulares a atacarem navios inimigos. O contrato 

outorgava a patente de corso a qual dava legitimidade a atividade de corsário contra a nação 

inimiga diferenciando-o dos piratas. A patente situava os corsários na mesma situação de um 

navio de guerra e dava-lhe plena liberdade com relação às autoridades militares. França e 

Inglaterra recorreram ao corso durante os séculos XVI e XVII sendo que alguns corsários 

ficaram famosos como Sir Francis Drake e Walter Raleigh (IGLESIAS, 2010, p. 39). 

 Criticando a contratação de forças mercenárias, Maquiavel recomenda a supressão do 

sistema de condota e que a guerra se submeta ao total controle político asseverando que um 

soberano que se apoia em forças mercenárias nunca pisará em solo firme e não estará seguro, 

pois não se pode confiar neles uma vez que não se sentem vinculados por nada 

(MAQUIAVEL, 2010). 
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Desta forma, destarte a utilização sistemática de mercenários, nesse período, vozes 

atentas bradavam contra tal prática, pois representava sérios riscos à sobrevivência de 

príncipes e reis menos avisados. 

De outro modo, o uso extensivo de exércitos mercenários na definição moderna das 

fronteiras europeias, criaram classes sociais ou grupos regionais para tal fim. O primeiro caso 

exemplar foram as unidades infantes suíças. 

Em que pese a atual postura pacifista da Suíça (Confederação Helvética) sua história 

foi também fortemente marcada pela atividade mercenária. O objetivo, dos fundadores da 

confederação, era livrarem-se de qualquer vínculo de vassalagem, não se submetendo aos 

senhores feudais. 

A liberdade e a luta contra a tirania dos Habsburgos foram questões fundamentais da 

antiga Confederação. Considerando a potência militar austríaca, esta tarefa demandava grande 

dedicação por parte dos helvéticos, que obtiveram importantes vitórias contra os austríacos 

em Sempach (1386) e Nafels (1388). 

No entanto, questiona-se até que ponto é possível considerar os soldados suíços que 

lutaram nesses conflitos como mercenários. A Suíça carecia de um exército nacional, pois 

cada cantão gozava de grande independência, mas empregava, em território suíço, soldados de 

nacionalidade suíça em sua própria luta de independência contra uma potência estrangeira. 

Sobre este período, Singer (2008, p. 27-28) esclarece que os cantões suíços uniram-se 

para resistir ao domínio estrangeiro em 1291. Extremamente independente cada um fornecia 

suas milícias civis, organizadas em unidades de lanceiros. O quadrado de lanças suíço era 

uma reinvenção das falanges gregas e acabou com o domínio do cavaleiro montado no campo 

de batalha europeu e, - portanto, oferecia uma capacidade combatente rara nos auspícios da 

Idade Moderna. 

O crescimento do uso de mercenários trouxe também problemas para a Suíça. 

O aumento deste mercado causou conflitos entre famílias negociantes de serviços 

mercenários, apesar da atividade ser importante fonte de renda para a região. Outra crise no 

sistema mercenário suíço, a mais séria, ocorreu durante as campanhas milanesas, quando 

esses soldados se encontraram em conflitos contra si mesmos, em nome de príncipes e 

regentes de Milão, da França e o do próprio Papa. Em prol da segurança, em 1503 os cantões, 

mais uma vez, assumiram o compromisso de recusar todas as propostas de contratação de 

príncipes internacionais, proibindo suíços de aceitarem contratos e proibindo suíços de 

servirem no exterior sem permissão. No entanto, interesses materiais pesaram mais que as 

proibições legais e, assim, a proibição não funcionou na prática. Em 1513, ocorreram fortes 
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protestos em Bern e Lucerna devido ao vergonhoso comportamento de suíços que faziam 

fortunas com a atividade mercenária (FAHRNI, 1997, p. 37). 

O grupo mercenário mais notório da Suíça foi a Guarda Suíça, grupo que começou a 

proteger os pontífices e cardeais a partir de 1506, durante o papado do Papa Júlio II. A Guarda 

Suíça também atuou, no passado, em prol de governantes franceses, inclusive durante a 

Revolução Francesa. Durante esse período, o episódio mais marcante foi a defesa do Palácio 

de Tuileries, em Paris. No dia 10 de agosto de 1792 os revolucionários cercaram o Palácio, 

onde se encontrava o Rei Luís XVI. Muitos dos revolucionários foram mortos pela Guarda 

durante o ataque, mas acabaram derrotando as tropas mercenárias leais a coroa. O comandante 

das tropas suíças, Karl Joseph Anton Leodegar Freiherr von Bachmann, foi capturado e 

condenado à morte pelos Tribunais Revolucionários (VOLVELLE, 2006, p. 27). 

Após a criação do Estado Confederado Suíço em 1815 e o reconhecimento da perpétua 

neutralidade da Suíça no Congresso de Viena, pela primeira vez se pode falar de um Estado 

Helvético, o qual em sua primeira Constituição (1848) proibiu o mercenarismo em seu artigo 

12. Os mercenários suíços serviram de inspiração para a criação, na Alemanha e Áustria, dos 

landsknechts, que rivalizavam com os suíços em muitos aspectos, apesar de serem menos 

organizados (SINGER, 2008, p. 27-29). 

Para os landsknechts, a guerra era uma mera proposta de negócios e não tinham 

qualquer vínculo com instituições; assim, eram mais adaptáveis as mutáveis demandas da 

guerra. Enquanto os suíços permaneceram altamente especializados, usando somente a lança e 

armas de ponta, as organizações landsknecht, adicionaram unidades de artilharia e armas de 

fogo pessoal. (SINGER, 2008, p. 27-29). 

A crescente lucratividade possibilitada pelos negócios da guerra ensejou o 

florescimento de empreendedores militares, oriundos da burguesia comercial que financiavam 

o recrutamento e o treinamento de soldados no século XVII. Entre os mais destacados, 

ressalta-se a figura de Albrecht von Wallerstein cuja fortuna foi exponencialmente 

multiplicada em razão das atividades que desenvolveu no curso da Guerra dos Trinta Anos 

(1618-1648) a serviço da casa dos Habsburgos (NASCIMENTO, 2010, p. 35). 

Wallerstein tinha a autoridade de um príncipe e não prestava contas a ninguém, 

transformou suas terras na Boêmia em um amplo complexo militar onde eram agrupados os 

mercenários sob sua liderança e notabilizou-se como proprietário de um poderoso exército de 

mercenários, muito similar, em estrutura e funcionamento, as empresas privadas modernas. 

Os mercenários de patente mais alta recebiam bônus pela consecução de determinados 
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objetivos, além de possuírem participação societária na empreitada (NASCIMENTO, 2010, p. 

35). 

Kinsey (2006, p. 39-40) registra que as Companhias Mercantis das Índias Orientais 

inglesa e a holandesa, ambas, recorreram ao emprego de mercenários para proteger suas 

empreitadas coloniais. Aqui há uma nítida associação entre a empreitada comercial de 

carácter privado e o uso da força  em nome da expansão do poder colonial das potências 

europeias. 

A Companhia Inglesa ficou inclusive responsável pelo governo da Índia, levando a 

cabo tarefas de administração de território e utilização da força para defender suas possessões 

e expandir sua área de atividade (IGLESIAS, 2010, p. 40). 

A passagem do uso de unidades mercenárias para os exércitos nacionais estatais 

ocorreu na Paz de Vestfália de 1648, quando o Estado soberano ganhou preponderância sob o 

conceito de império, cada nação se torna independente para tratar de seus assuntos. No 

entanto, cabe destacar, que já havia Estados Nacionais antes da Paz de Vestfália, como por 

exemplo, Portugal, Reino Unido, Espanha e França. Mas mesmo esses, eram subordinados ao 

sistema em que a conduta da guerra era dependente da contratação de empresas e a realização 

de negócios (SINGER, 2008, p. 28-29). 

Os exércitos, no século XVII, eram simplesmente amalgamados de companhias 

mercenárias contratadas, todas com suas próprias especialidades: os ‘Albaneses’ (um termo 

geral para os oriundos da Europa Oriental e gregos) eram valorizados como cavalaria leve, os 

escoceses e gascões eram tidos como infantaria mercenária (os gascões tinham tradição com a 

besta e se adaptaram bem as armas de fogo),os lanceiros suíços continuaram no mercado 

(apesar de não o dominarem mais), assim como os landsknechts e reiters (pistoleiros a cavalo) 

alemães. Durante a maior parte do período, ressalta-se que o sentimento de patriotismo era um 

conceito sem qualquer significado para esses soldados (SINGER, 2008, p.28-29). 

O Tratado de Vestfália de 1648 terminou a Guerra dos Trinta anos e a partir desse 

momento, observa-se também um progressivo fortalecimento das monarquias europeias com 

o objetivo de alcançar o monopólio da violência, pois estas vão adquirindo capacidade 

econômica para prover seus exércitos, os quais, - por sua vez, tornaram-se permanentes 

(AVANT, 2005, p. 1-5; IGLESIAS, 2010, p. 40). 

Iglesias (2010, p. 40) atesta que de 1648 até a Revolução Francesa, os exércitos 

estiveram compostos por tropas profissionais, mas também por mercenários comandados pela 

nobreza leal ao soberano. Os mercenários deixam de atuar de forma autônoma e a partir desse 



      49 

 

momento vão coadjuvando sua participação para o atingimento dos objetivos dinásticos e do 

Estado recém-configurado. 

Para Nascimento, o desenvolvimento e a centralização da coleta de tributos, nesse 

período, atendeu a necessidade de se criar e prover exércitos permanentes como instrumento 

do Estado para a guerra. Esse aparato burocrático pode ser entendido como produto dos 

esforços da autoridade central em amealhar os meios para a defesa militar e gerir a condução 

da guerra (NASCIMENTO, 2010, p. 35). 

A ascensão do Estado moderno para Carlos Ortiz (2010, p.25) está ligada ao declínio 

das forças privadas. Para ele, entre os séculos XVII e XX a institucionalização do Estado 

moderno foi acompanhada da distinção entre a violência pública e a violência privada. O uso 

da força originário de fora do domínio público foi gradualmente se estreitando e 

eventualmente sendo considerado ilegítimo e em muitas ocasiões criminalizado. Assim, Ortiz 

considera que para essa transformação contribuíram a Guerra dos Trinta Anos, a Guerra de 

Independência Americana e a Revolução Francesa. 

Ortiz (2010, p. 25-26) assinala que A Guerra dos Trinta Anos teve profundo 

significado na transformação política da Europa e ensejou a crescente relação entre o Estado e 

seu exército. Haja vista o grande dispêndio com os mercenários, os governantes começaram a 

pensar na formação de exércitos permanentes, capazes de serem empregados a qualquer 

momento e na lealdade que estes teriam, já que as forças privadas representavam muita 

despesa e uma solução temporária para um problema constante. Nesse processo, a 

centralização do poder resulta em governantes assumindo o total controle dos meios de 

coerção e a guerra passa a ter papel relevante nas questões estatais, sendo que a ideia dos 

Estados controlarem  seus exércitos passa a ser considerada ideal. 

Ortiz (2010, p. 26-27) afirma também que se a Guerra dos Trinta Anos teve um  

importante impacto na criação dos fundamentos políticos do Estado moderno, a Guerra de 

Independência Americana (1775-1783) e a Revolução Francesa (1789-1799) aceleraram a 

transformação social e o relacionamento entre o Estado e o cidadão. 

A Guerra de Independência Americana teve a participação de mercenários alemães (os 

Hessians) contratados pelas forças britânicas. Os norte-americanos privatizaram sua marinha e 

conforme Ortiz (2010, p. 27-28) isso permitiu a formação e a consolidação da Marinha dos 

EUA, pois uma Marinha estatal seria mais eficiente para a proteção do imenso litoral do país, 

além de ampliar suas relações com os demais países do continente. A relação entre 

contratistas privados e as milícias americanas foi de um para cinco, o que significa que a 

iniciativa privada teve importante papel na guerra, entretanto, houve a preocupação dos EUA, 
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em gradualmente, transformar suas milícias num exército patriótico se ajustando as 

embrionárias ideias da Guerra dos Trinta Anos. 

Após a Guerra dos Trinta Anos desencadeou-se um processo de gradual mudança das 

guerras entre Reis para guerras entre Povos, culminando com as Guerras Napoleônicas. O uso 

das armas de fogo, como o mosquete, de mais fácil aprendizado, tornou possível o 

recrutamento entre os cidadãos do Estado, sendo mais fácil que a contratação dos 

dispendiosos mercenários estrangeiros. Conforme a escala das guerras foi aumentando os 

grandes exércitos iam ascendendo em importância, em detrimento do mercenarismo. A 

habilidade em combate agora poderia ser treinada pelo Estado, pois a arma de fogo não exigia 

grandes esforços e isso facilitava o sistema de conscrição visando dotar os exércitos com seus 

próprios nacionais (LATZKO, 1997, p. 97). 

 A maior vantagem que a arma de fogo possuía sobre a besta e o arco era a duração do 

treinamento necessário para tornar-se perito no uso de tal arma. Os arcos exigiam anos de 

treinamento, mas como pontaria não era um fator no treinamento de armas de fogo de mão, 

qualquer indivíduo poderia tornar-se um mosqueteiro eficiente após um período de treino 

relativamente curto (LATZKO, 1997, p. 97). O modelo de exército de cidadãos em massa deu 

uma vantagem adicional ao exército, pois maiores números de soldados podiam ser adquiridos 

através da conscrição que por intermédio da contratação de mercenários, sendo estes mais 

difíceis de serem recrutados em grande número. Além disso, o treinamento de conscritos 

tornava-os tão eficientes quanto eram os mercenários. Os treinamentos também diminuíam os 

custos para campear um exército conscrito. Os exercícios transformavam praticamente 

qualquer um num soldado mosqueteiro eficiente e isso possibilitou aos Estados usarem seus 

próprios indivíduos (LATZKO, 1997, p. 98). 

A Revolução Francesa não marcou apenas o fim da era absolutista, mas também o fim 

do apogeu do mercenarismo. Em 1790, a Assembleia Constituinte da França resolveu proibir 

o emprego de mercenários em solo francês
1
. Entretanto, com o tempo isso foi diminuindo 

sendo que outras nações europeias também a exemplo da França introduziram o serviço 

militar obrigatório e adotaram a fórmula de exército nacional, se por um lado os mercenários 

eram mais baratos por outro, os soldados-cidadãos estavam bem mais preparados para morrer 

pelo seu povo e pela sua Pátria (UESSELER, 2008, p. 144). 

Em relação à Revolução Francesa (1789), Kinsey observa uma nova transformação na 

organização da guerra. A ascensão de exércitos nacionais e a marginalização do papel dos 

                                                 
1
  Isso, porém, não impediu Napoleão de contratar mercenários para sua guarda imperial e usá-los em suas 

batalhas. Em Waterloo, onde Napoleão foi derrotado por Wellington ambos utilizaram mercenários. 
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exércitos mercenários ocorrem como conseqüência de mudanças relativas com as fontes do 

poder social, onde o cidadão torna-se parte do exército do seu Estado. Burocratização, 

politização, e industrialização se juntam para transformar a guerra de tal forma que somente 

um Estado com uma elite política capaz de mobilizar toda a população do país poderia tirar 

proveito por completo do uso da força (KINSEY, 2006, p. 42-43). 

Ao analisar esse período de transformações na Arte da Guerra Singer tece os seguintes 

comentários: 

As novas conexões entre cidadão e estado também significavam que os cidadãos 

eram vistos como representantes de seu estado de domicílio. Conforme exércitos 

nacionais se tornaram a nova norma, Estados também começaram a estabelecer leis 

de neutralidade, que proibiam seus cidadãos de alistarem-se em exércitos 

estrangeiros. O crescimento da instituição da neutralidade também era guiado pelo 

interesse dos Estados de controlarem seus poderes sobre a sociedade. Como parte do 

seu monopólio da autoridade para exercitar a força, eles tinham que aceitar a 

responsabilidade pela violência originada em sua própria jurisdição. Isto auxiliou na 

escassez do fornecimento de forças privadas estrangeiras, uma vez que os 

governantes não podiam mais se distanciar das ações de seus cidadãos ao mesmo 

passo que professavam a neutralidade (SINGER, 2008, p. 31). 

 

A Revolução Francesa e as subsequentes Guerras Napoleônicas marcaram o fim das 

participações significativas de forças mercenárias nos conflitos armados, graças à força do 

nacionalismo e do liame entre esse novo grupo de cidadãos-soldados e seu Estado. Há que se 

registrar, porém, que essa mudança só ocorreu gradualmente e que a Revolução significou 

apenas um episódio de uma vasta série de outros eventos históricos no sentido da adoção de 

um exército nacional. 

Para Tonkin, não foi antes do século XIX, que os Estados evitaram por completo o uso 

de mercenários. As Guerras Napoleônicas separaram a ‘guerra dos reis’ das ‘guerras de 

povos’, e isto levou a uma notável mudança na conduta da guerra na Europa conforme os 

estados começaram a usar somente seus nacionais nas guerras (TONKIN, 2011, p. 11). 

A Revolução Francesa com o acendrado sentimento nacionalista e o período de 

Guerras Napoleônicas, com seu sistema de alistamento maciço de cidadãos, representaram a 

transição do processo pelo qual as guerras passariam a ser travadas não mais como questões 

exclusivas dos monarcas, mas em nome e com a participação direta dos cidadãos junto aos 

seus Estados. (NASCIMENTO, 2010, p. 35-36). 

O período das guerras napoleônicas é considerado peculiar do ponto de inflexão no 

processo de transição na centralização gradual pelo Estado sobre o controle do uso da força. 

As receitas destinadas ao financiamento das guerras facultavam aos comandantes de Napoleão 

consolidar o sistema de conscrição em massa, procedimento que representou reflexo de 

mudanças sociopolíticas, em que cada homem se tornou cidadão e cada cidadão, um potencial 
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combatente; é o período das paixões despertadas pelo nacionalismo tributário da formação do 

Estado-nação, cuja razão de ser é a promoção da liberdade, da igualdade, da ordem 

constitucional e do Estado de Direito (NASCIMENTO, 2010, p. 36-37).  

A presença de exércitos cada vez mais numerosos nos campos de batalha refletia, 

sobretudo o considerável grau organizacional atingido pelo aparato do Estado, responsável 

pelo recolhimento de tributos e a locação de recursos para as companhas militares. A 

mecanização das guerras, e a larga utilização de armas de fogo portáteis contribuíram 

sobremaneira junto com a instrução militar e a centralização logística e tributária para a 

formação de uma identidade nacional e do espírito de corpo militar (NASCIMENTO, 2010, p. 

36-37). 

A receita proveniente de tributos foi aumentada com o fim de custear despesas de 

campanhas militares sucessivas e prolongadas durante as guerras revolucionárias e as 

campanhas napoleônicas – período em que manteve os franceses envolvidos em conflitos 

externos de 1792 a 1815. Isso permitiu que a França se tornasse a importante força militar no 

continente europeu ao consolidar instituições judiciais, administrativas e financeiras, sem as 

quais sua coesão política não teria se sustentado (NASCIMENTO, p. 36-37). 

Com Napoleão no poder ocorreu a galvanização do sentimento de engajamento 

popular nas questões do Estado, sobretudo quando se relacionavam com as campanhas 

militares. Os novos paradigmas instaurados pelas campanhas napoleônicas com a utilização 

de infantaria, cavalaria, artilharia e planejamento logístico aliado a conscrição nacional 

conduziram a radicais transformações na Arte da Guerra sendo que tudo isso acabou por 

contribuir para que os mercenários quase desaparecessem da composição das forças militares 

europeias no século XIX (NASCIMENTO, 2010, p. 36-37). 

Kinsey (2006, p. 42) atesta que a revolução industrial, representou, também, um marco 

significativo na evolução da Arte da Guerra, pois dividiu-a em uma série de tarefas 

especializadas as quais acabavam por envolver centenas de milhares de homens com grandes 

quantidades de equipamento, semelhante em muitos aspectos ao que havia ocorrido nas 

fábricas.  

Assim, como as técnicas de produção os exércitos foram divididos em partes e do 

mesmo modo foi a organização das forças armadas de batalha. Mais uma vez, o grande 

número de homens necessários para combater uma guerra e o alto custo do equipamento que 

precisavam, fez dos antigos mercenários algo redundante. Não dava mais para um 

comandante controlar todos os aspectos da preparação para a batalha em sua cabeça. 

Artilharia, infantaria, cavalaria, e engenharia eram agora vistos como peças individuais que 
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tinham que ser trazidas juntas para sucesso da batalha. Ao mesmo tempo, a forma em que os 

exércitos foram organizados permitindo o fluxo constante de homens e suprimentos para a 

linha de frente alimentava a indústria. A este respeito,a industrialização da guerra ia muito 

além da constituição de uma poderosa máquina de armas para incluir, também, a tarefa de 

organizar a guerra e somente o Estado, com os seus enormes recursos, de toda ordem, tinha a 

capacidade para realizar essa importante tarefa, deixando pouca ou nenhuma oportunidade 

para as forças privadas participarem dessa atividade (KINSEY, 2006, p. 42).  

A industrialização aumentou a escala de guerra para um nível sem precedentes de tal 

forma que apenas os Estados poderiam levantar a mão-de-obra para lutar. Todo este processo 

foi responsável pela remoção de forças mercenárias a partir de meados do século XIX até o 

fim da Guerra Fria. O Estado, então, já tinha chegado a dominar o poder militar em todo o 

Sistema Internacional. Havia, é claro, individuais atos de força militar privada, mas estes em 

nada ameaçavam o monopólio do Estado sobre o controle da força na Manutenção da Ordem 

Internacional (KINSEY, 2006, p. 42). 

Observa-se inclusive que a formação do monopólio estatal do uso da força também se 

deu haja vista a introdução de novas técnicas e instrumentos de guerra como a arma de fogo e 

os canhões de artilharia aliados a disciplina militar e ao treinamento oferecido pelo Estado. 

Para dispor de um aparato militar sério o Estado teria que organizar uma infantaria 

moderna e uma artilharia pesada – a qual recaía em vultosos custos de produção. Em 

consequência disso os empresários da guerra foram também se afastando desse negócio, pois 

a relação custo-benefício na contratação de tropas mercenárias já não era favorável 

(MUNKLER, 2005, p. 81). 

Com o Estado moderno os ingressos de recursos tributários passam a ser regulares e 

este Estado fiscal passa a sustentar um exército permanente, organizado, complexo, 

disciplinado, à disposição e sob o controle do poder político. 

Assim, o sistema estatal pautado na soberania e centrado no Estado que controla e 

mantém seus meios coercitivos, foi se forjando e a participação privada no uso da força foi 

sendo drasticamente reduzida e encontrando barreiras legais e morais, embora não desapareça 

totalmente. 

A formação do Exército brasileiro não foi muito distinta da formação das forças 

militares das nações mais poderosas da Europa, onde o alto oficialato era exclusivo da 

aristocracia a qual não tinha nenhuma habilidade para as funções castrenses. A dificuldade 

fora também na mobilização de brasileiros para os postos mais baixos pois havia necessidade 

de treiná-los e isso custava muito aos parcos cofres imperiais (NASCIMENTO, 2010, p. 39). 
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O exército imperial surgiu como forma organizada apenas em 1824, entretanto, tinha 

composição heterogênea o que o identificava como uma força sem unidade de combate, pois, 

ainda, era constituído por tropas vindas de Portugal, circunstância politicamente incômoda, 

haja vista, a emancipação do Brasil ter sido em 1822 (HOLLANDA, 1971, p. 265-267). 

O empenho em prol do reconhecimento internacional da emancipação e da integridade 

do recém-império, para manter sua unidade político-administrativa, canalizou a opção militar 

como a mais plausível e viável para se rechaçar as ameaças ao poder central. A experiência 

mostrou que o objetivo de formar contingentes exclusivamente brasileiros se contrapunha 

com a realidade socioeconômica da ex-colônia há pouco emancipada (NASCIMENTO, 2010, 

p. 40). 

O meio mais eficaz para suprir as deficiências de defesa, com a finalidade de atender 

as demandas urgentes da campanha da Província Cisplatina (1825-1828), foi o recrutamento 

de mercenários alemães - missão realizada por José Bonifácio, que recorreu aos préstimos de 

George Von Schaeffer o qual foi incumbido de recrutar atiradores sob o disfarce de colonos 

os quais serviriam como militares pelo tempo de seis anos, sendo que cerca de três mil 

alemães entraram no Brasil com essa finalidade e foram incorporados ao Regimento dos 

Estrangeiros. (LEMOS, 1996, p. 39). 

As mesmas dificuldades para se compor as forças terrestres se impuseram na 

composição da Armada brasileira a qual recorreu a contratação de oficiais e marinheiros, 

ingleses e franceses, em Londres, sendo o mais célebre - o Almirante Thomas Cochrane 

(LEMOS, 1996, p. 39). 

As intervenções do Império Brasileiro, no Prata, em 1851 e 1852 também contaram 

com a presença de mercenários europeus. Durante os enfrentamentos com o ditador paraguaio 

Solano Lopez, as deficiências de mobilização de exército imperial ficaram cada vez mais 

evidentes e o recurso a contratação de mercenários foi mais uma vez utilizado (LEMOS, 

1996, p. 39). 

Assim, os exércitos contratados foram paulatinamente substituídos por exércitos 

nacionais integrados por levas em massa, como consequência da aplicação da doutrina da 

nação em armas. As forças armadas passaram a ser vistas como parte inerente ao poder da 

nação, constituindo-se em instrumento da política do Estado. O Estado-nação baseado no 

princípio da soberania assume então, como seu símbolo mais importante, a capacidade de 

controle e utilização da força militar. Neste ambiente, os mercenários foram se 

marginalizando já que sua utilidade foi diminuindo frente a novas concepções (IGLESIAS, 

2010, p. 41; FULLER, 1984, p. 35; MANDEL, 2001, p. 30). 
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3.2 O Antigo Novo Negócio da Guerra 

 

Tradicionalmente o Estado provê seus cidadãos com certos serviços os quais são pagos 

através de impostos e taxas. Isto ocorre usualmente no que se convencionou chamar de 

atividades do setor público. Em contraste, no setor privado, os indivíduos compram e 

contratam bens e serviços com recursos próprios no mercado aberto. Este mercado é formado 

por empresas privadas as quais são motivadas pelo lucro. Assim, a distinção entre esses dois 

setores seriam a origem dos recursos, a natureza da relação entre o provedor e o usuário e o 

status dos mesmos (SINGER, 2008, p. 7). 

Em síntese, enquanto o setor público visa à segurança da coletividade e os interesses 

do Estado, sob o primado do bem comum, o setor privado visa apenas o lucro da empresa. 

A divisão entre as esferas pública e privada está no centro das discussões de qual seria 

o papel do Estado desde os tempos dos reis os quais foram substituídos por uma burocracia 

estatal no século XVII. A linha divisória entre essas duas esferas é cada vez mais tênue e 

difusa, configurando uma das maiores dicotomias do pensamento político ocidental moderno 

(SINGER, 2008, p. 7). 

Às vezes os Estados transferem atividades do setor público para o setor privado, bem 

como, suas responsabilidades. Isto pode ocorrer devido a questões relativas aos custos, 

eficiência, ideologia e outras concepções. Saúde, segurança, serviços postais, coleta de 

impostos e educação são alguns exemplos de atividades tidas como de responsabilidade do 

Estado embora parcela desses serviços possam ficar a cargo da iniciativa privada. Entretanto, 

uma área onde o debate entre o público e o privado nunca adentrou foi a militar – a força que 

protege a sociedade. Nem o mais liberal dos pensadores atreveu-se a fazer do uso da força 

uma atividade privada sacando-a ou compartilhando-a com o Estado. Tudo relativo à defesa 

nacional é financiado pelos impostos e conduzido e executado pelo governo. Assim, desde 

que os reis foram substituídos pelo aparato estatal, o uso da força passou para a esfera política 

sob o rígido controle do Estado (SINGER, 2008, p. 7). 

Em outras palavras é o que Munkler chama de estatização do uso da força 

(MUNKLER, 2005). 

 

Nascimento (2010, p. 42-44) explica que transcorridos quatro séculos em que o 

emprego da força se tornara algo semelhante a uma mercadoria internacional, a utilização de 

mercenários começa a sofrer fortes sofrer restrições. Aos Estados não era mais viável compor 

forças armadas por intermédio da contratação de indivíduos. A organização da violência 
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passou então a atender ao propósito de resguardar a configuração estatista do Sistema 

Internacional, cujo equilíbrio dependia estritamente da responsabilidade de cada Estado em 

manter seus meios de coerção sob seu controle direto, exclusivo e efetivo. 

Longamente encorajado pela autoridade central, o emprego da violência por atores não 

estatais conheceu franco período de retraimento a partir do século XX – quando o Estado se 

sobressai como poderoso instrumento político, no Sistema Internacional, dotado de forças 

armadas permanentes identificadas estritamente com os interesses nacionais (NASCIMENTO, 

2010, p. 43-44). 

Com a adoção da Carta de São Francisco, em 1945, o mercenarismo passou a ser 

considerado ameaça à estabilidade política, esteio da nova Ordem Internacional erigida no 

pós- guerra. Na década de sessenta, entretanto, esta atividade reapareceria na África e na Ásia 

a reboque dos movimentos de descolonização (NASCIMENTO, 2010, p. 43-44). 

O mundo que nasce após a II Guerra Mundial é bipolar confrontado ideologicamente 

por EUA e URSS, o qual se reflete no grande movimento de descolonização que se seguiu na 

África e na Ásia. A luta pela independência teve a participação de atores não privados 

contratados para dar suporte aos movimentos de libertação nacional, nesse contexto, 

ressurgem os mercenários em numerosos conflitos africanos sendo que suas ações são 

frequentemente associadas com graves violações as regras da guerra terrestre (IGLESIAS, 

2010, p. 43). 

Como consequência, os Estados africanos elaboraram uma norma legal internacional 

contra a utilização de mercenários, pois sua utilização era vista como uma interferência de ex 

potências coloniais nas jovens nações africanas.  

Assim, em 1972 nasceu a Convenção da União Africana para a Eliminação de 

Mercenários na África, proibindo esta atividade em território africano. Em 1977, o artigo 47 

do Protocolo Adicional às Convenções de Genebra de 1949, define mercenário, mas não 

proíbe essa atividade – por esse documento o mercenário não goza do direito de ser tratado 

como prisioneiro de guerra quando capturado e em 1989 a ONU formaliza a Convenção 

Internacional contra o Recrutamento, Uso, Financiamento e Treinamento de Mercenários. 

Embora seja erigido um corpo jurídico contra a utilização de mercenários no Sistema 

Internacional, Iglesias (2010, p. 43-44) aponta para a dificuldade de aplicação destas normas 

destacando sua baixa adesão internacional e o difícil enquadramento em suas definições de 

mercenário. 

A partir de meados da década de 1980 foi se tornando cada vez mais claro para 

aqueles que trabalham na área da segurança que um novo tipo de ator privado estava 
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começando a emergir no cenário internacional. A natureza deste novo ator foi diferente de 

exemplos anteriores de violência privada, embora no que diz respeito ao Reino Unido exista 

uma ligação histórica clara entre eles e o mercenário clássico. Ao mesmo tempo, o governo 

britânico foi muito lento para reconhecer este novo ator, mesmo com a publicação do Livro 

Verde, em 2002, propondo várias opções para regular suas atividades (KINSEY, 2006, p. 58). 

A globalização anárquica que se seguiu ao derrocamento da União Soviética operou 

uma transformação importante nas democracias ocidentais no que diz respeito ao monopólio 

do uso da força. Durante os últimos duzentos anos a tendência nos países ocidentais foi o 

fortalecimento crescente da utilização legítima da força como um bem público, entretanto, no 

pós-Guerra Fria isso começou a sofrer uma acentuada alteração. Com a caída do muro de 

Berlim, a redução dos exércitos nacionais e a globalização da economia, a indústria privada 

da guerra se converteu num fenômeno transnacional, estimando-se seu faturamento anual em 

100 bilhões de dólares (GOMEZ DEL PRADO; MATEU, 2011, p. 18-19). 

Nascimento (2010, p. 44-47) aponta para o ocaso do regime bipolar amparado no 

potencial bélico das grandes potências que engendrou grande desequilíbrio entre a demanda e 

a oferta de serviços militares e de segurança e isso teria criado uma lacuna a qual teria sido 

preenchida pela iniciativa privada. Além disso, aponta para outros fatores como o movimento 

generalizado de privatização de setores tradicionais do Estado que se abateu sobre os países 

ocidentais, a comercialização dos excedentes de armamentos, a integração das ideias de 

competitividade e eficiência que passam a integrar a ação dos Estados em suas atividades, a 

não aceitação pela opinião pública da ocorrência de acentuadas baixas de seus militares, em 

operações extraterritoriais, a multiplicação de conflitos interestatais em países incapazes de 

empreender a sua própria segurança e defesa, bem como a redução de custos e efetivos 

relativos à manutenção de grandes exércitos. 

Já Browning elenca algumas causas para a proliferação das EMSP, tais como: o 

enxugamento das forças armadas em resposta ao fim da Guerra Fria, a inundação do mercado 

mundial com armamento e equipamento militar, a abundante oferta de mão-de-obra militar 

criando uma poderosa força de trabalho disponível, a emergência das chamadas “novas 

guerras”
2
, a falta de disposição das grandes potências em prover segurança para muitos 

regimes na nova configuração da política internacional, para ele, tudo isso criou “vácuos de 

                                                 
2
  Para Munkler (2005, Introdução) as “Novas Guerras” se caracterizam pela atuação cada vez mais proeminente 

de atores paraestatais e privados, tais como: as EMSP, guerrilheiros, senhores da guerra e outros, onde o 

Estado abdica de sua condição de monopolizador fático da guerra. Para Kaldor (2012, p. 4) as “Novas Guerras” 

devem ser entendidas no contexto do fenômeno da Globalização, onde se verifica a mudança no perfil de 

atuação da autoridade política e a presença maciça de outros atores como repórteres, mercenários, 

Organizações Não-Governamentais (ONG) e outros. 
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poder” e zonas de instabilidade o que foi devidamente preenchido pelas EMSP. E, ainda, 

acrescenta a importância da ideologia neoliberal com a sua preferência em privatizar e 

terceirizar a esfera pública na crença da melhoria da eficiência e da efetividade 

(BROWNING, 2013, p. 59). 

O Sistema Internacional pós-Guerra Fria, se caracteriza pelo policentrismo e não pelo 

monocentrismoo. Em outras palavras, em que pese que o Estado seja ainda o ator central o 

poder passa a ser repartido com outros atores do sistema. A maior comprovação disso é a 

própria crise do Estado Moderno que se reflete na crescente transferência de autoridade por 

parte dos Estados a organismos de todos os níveis e mesmo ao setor privado os quais passam 

a atuar em esferas antes da incumbência exclusivamente pública (IGLESIAS, 2010, p. 25). 

O monopólio da violência legítima por parte dos Estados, na realidade, foi um 

parêntesis, numa história acentuadamente dominada por atores armados privados antes do 

século XVIII. As transformações globais no pós-Guerra Fria outorgaram aos atores não 

estatais uma importância sem precedentes induzindo inclusive a ideia de que o conceito de 

segurança como atividade militar, num conflito, deixa de estar exclusivamente ligado ao 

Estado (IGLESIAS, 2010, p. 25-29). 

Para Iglesias (2010, p. 27-30) a globalização impôs a busca de sistemas de gestão mais 

eficientes nos Estados ocidentais e assim a privatização da segurança foi sendo promovida 

pelos próprios governos. Para ele, as rápidas mudanças introduzidas pela globalização 

levaram a uma redução da importância do papel dos Estados na questão da segurança a qual 

deixa de estar umbilicalmente ligada ao Estado como era entendido antes da Guerra Fria. 

Desde 1990, o escopo, a natureza e a importância da privatização da guerra vêm 

mudando drasticamente, dos antigos mercenários para uma multibilionária indústria que 

emergiu um Mercado Global da Força. Empresas Militares Privadas e de Segurança tais 

como: Halliburton, DynCorp, Aegis, Enrys e Blackwater (atual Academi), passaram a fazer 

parte do panorama desta indústria as quais são contratadas por Organizações Internacionais, 

Agências Humanitárias, Alianças Militares, outras Empresas e até mesmo Organizações 

criminais e Grupos rebeldes. Por exemplo, durante o conflito da Líbia em 2011, EMSP foram 

contratadas pelo líder líbio Coronel Gaddafi e também pelos grupos rebeldes que queriam 

depô-lo (BROWNING, 2013, p. 58). 

Corrobora-se o parágrafo anterior ao registrar que desde o fim da Guerra Fria existe 

um crescente mercado para a indústria militar privada e de segurança e que o papel das EMSP 

vêm crescendo de importância, nas operações militares contemporâneas, perfazendo 

atividades tradicionalmente realizadas por exércitos regulares, tais como: guarda e segurança 
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de infraestruturas e de pessoas, interrogatórios de prisioneiros, inteligência, treinamento 

militar e apoio logístico (PATTISON, 2014, p. 2). 

A crescente importância e a centralidade dessas empresas para a condução de 

operações militares no pós-Guerra Fria pode ser conferida na Guerra do Iraque. Em 2007, a 

empresa britânica Aegis foi contratada sob a rubrica “reconstrução de serviços de segurança” 

pelos EUA por quatrocentos e setenta e cinco milhões de dólares. As atividades dessas 

empresas são as mais diversas, passando por inteligência, avaliação de riscos, treinamento 

militar, consultoria militar, aconselhamento estratégico, planejamento operacional, apoio 

logístico, suporte tecnológico, transportes, construção de bases militares e outros serviços 

(BROWNING, 2013, p. 58). 

O crescimento dessas empresas privadas ocorreu também para além das áreas de 

proteção de bens e de pessoas e forças de segurança. A privatização de serviços de 

inteligência em decorrência da Guerra contra o Terrorismo pode representar a fronteira mais 

avançada no processo de privatização da guerra relativa às atividades reservadas ao Estado, 

sendo que nos últimos anos nota-se uma acentuada e notável privatização das funções de 

informação, de monitoramento e da própria inteligência (PAOLIELLO; NASSER, 2015, p. 

33). 

Os conflitos do Iraque e do Afeganistão são os maiores exemplos do acentuado 

emprego dessa indústria por parte dos EUA e do Reino Unido que contrataram empresas 

como Aegis, ArmourGroup (atualmente parte da G4S), Blackwater, Enrias, KBR entre outras, 

sendo que conforme o Departamento de Estado dos EUA, havia mais de cento e cinquenta mil 

funcionários das EMSP, no Iraque, em 2008; e mais de cento e quinze mil, no Afeganistão, 

todos a serviço dos EUA. Observa-se, ainda, que o uso dessas empresas não se limitou 

somente a esses Estados sendo contratadas por diversas organizações. Assim, as EMSP são 

uma indispensável e importante parte do panorama das operações militares contemporâneas 

(PATTISON, 2014, p. 2). 

A iniciativa militar privada sempre teve um papel prevalente no Sistema Internacional 

como visto anteriormente, desde os mercenários, os condotieri, os corsários, as companhias 

mercantis britânica e holandesa; entretanto, como é sabido durante boa parte do século XX os 

Estados foram os maiores provedores da força militar e a atuação privada foi muito tímida. 

Porque, então, os atores privados voltaram a ter grande importância no pós-Guerra Fria? 

Talvez o fator mais importante seja o neoliberalismo e a acentuada ideia global da 

privatização generalizada, pois existe uma presunção de que as EMSP podem prover serviços 

mais baratos e com mais eficiência que os próprios Estados. Assim, os Estados privatizariam 
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os serviços ditos “não centrais” permitindo a eles concentrar todos os esforços nas atividades 

“core” - como o combate propriamente dito (PATTISON, 2014, p. 14). 

A outra resposta seria a atratividade política das EMSP permitindo aos líderes se 

furtarem de maior controle democrático e das restrições de ordem política para o atingimento 

dos seus objetivos de política externa, pois seu uso possibilita reduzir o número de baixas dos 

soldados regulares, lidar com apertos orçamentários, e até mesmo operar com pouca 

transparência perante a sociedade em geral (PATTISON, 2014, p. 14). 

Após os anos noventa, os Estados Unidos país modelo da privatização da guerra e 

outros países ocidentais incrementaram o uso de empresas provedoras de serviços até então 

executados pelas Forças Armadas, nos conflitos armados; alguns fatores podem ser apontados 

para essa mudança estratégica, tais como: pressão do mercado em busca de eficiência 

econômica; intensificação da expansão tecnológica; redução de efetivos militares e 

ocorrências de numerosos conflitos de carácter étnico e religioso pelo mundo, 

impossibilitando o aparato militar regular de agir em todos esses eventos e setores 

(IGLESIAS, 2010, p. 27-30). 

Desse modo, existe uma indicação coerente de que o monopólio do uso da força está 

se alterando de forma coerente com as transformações que sofrem os próprios Estados onde se 

observa uma progressiva privatização da segurança a qual desafia a própria supremacia do 

Estado, no entanto, é importante observar que este fenômeno é coerente com as 

transformações induzidas pelo acentuado e acelerado processo de globalização e pelas ideias 

neoliberais a que os Estados estão sendo submetidos (IGLESIAS, 2010, p. 27-31). 

Assim, há uma tendência para a desagregação do monopólio estatal da violência que 

pode ser observado pelo fato de as empresas privadas terem liberado os Estados de 

responsabilidades as quais já não podiam mais administrar de maneira adequada, haja vista, 

esse novo ambiente internacional acentuadamente globalizado e neoliberal. 

Mary Kaldor (2012, p. 5) ratifica o pensamento da erosão do monopólio estatal da 

violência pós-Guerra Fria ao considerar que o impacto da globalização é visível nas “Novas 

Guerras” - ao verificar a presença de tropas mercenárias, conselheiros militares e 

Organizações Internacionais Governamentais e não governamentais na zona de combate. 

Para Munkler a desestatização da guerra tem sua expressão mais clara na crescente 

aparição de atores paraestatais e privados e se vê impulsionada pela comercialização da 

violência bélica e a distinção cada vez mais difusa entre o uso da força e a atividade 

econômica. É característica das “Novas Guerras” a perda do monopólio da violência bélica 
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por parte dos Estados. E quando esses aparecem o fazem em uma combinação com uma série 

de empresários da guerra privados. (MUNKLER, 2005, p. 22). 

A presença crescente da privatização e comercialização da guerra aparece também na 

tendência ao aparecimento de EMSP que passam a ter um papel em quase todos os conflitos 

bélicos: desde aventureiros e soldados de fortuna na Europa Ocidental que atuaram na Guerra 

dos Balcãs ou por ofertantes profissionais com sede em Londres e filiais em todo mundo, tais 

como: Control Risks, Defence Sistems, Sandline International, Excutive Outcomes, entre 

outras, as quais oferecem diversos tipos serviços. (MUNKLER, 2005, p. 22). 

Iglesias (2010, p. 84-86) sem descartar outros fatores, destaca dois para o crescimento 

das EMSP: a necessidade de segurança nos Estados falidos ou débeis e a busca desenfreada 

pela eficiência nos países desenvolvidos. 

A necessidade de segurança em países débeis ou falidos também intensificou a 

utilização das EMSP não somente por parte dos governos, mas também por parte de outros 

atores, tais como: empresas multinacionais normalmente ligadas à mineração, Organizações 

Não- Governamentais que atuam nessas áreas e Organizações Internacionais 

Intergovernamentais que mantém programas de ajuda humanitária, haja vista, sua 

incapacidade de prover segurança internamente e ao afastamento de países europeus que 

outrora se encarregavam de prover essa segurança sob diversas formas. 

De outro modo, sintetiza Iglesias (2010, p. 86-87) que a combinação da quebra do 

monopólio da força nos Estados débeis e a perda do interesse dos países desenvolvidos em 

manter a estabilidade dos mesmos contribuíram para o incremento da utilização das EMSP. 

Por outro lado, o fator que é atinente a busca da eficiência pelos países desenvolvidos, 

encontra-se fundado na redução dos efetivos e dos orçamentos militares pós-Guerra Fria, num 

ambiente de globalização e liberalização do comércio internacional, associado a ideia da 

privatização generalizada das funções estatais mesmo aquelas umbilicalmente ligadas ao uso 

da força e intimamente relacionadas com o interesse público. 

Assim, Iglesias (2010, p. 88) alerta que a expansão dos valores do livre mercado, 

legitimada pela universalidade e pela interdependência econômica, estimula a iniciativa 

privada a ocupar áreas até agora reservadas, com exclusividade, ao setor público, como por 

exemplo, a segurança e a defesa. 

Nos EUA o recurso as EMSP se remonta ao início da Guerra Fria quando certas 

empresas do setor de defesa começaram a dominar a pesquisa e o desenvolvimento das novas 

tecnologias militares. O nome dado a essa relação entre o setor privado e o governo estatal foi 

de “Complexo Industrial Militar” em discurso de despedida proferido pelo presidente Dwight 
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Einsenhower, em 1961. As raízes dessas empresas tem origem na engenharia e na economia 

voltada à defesa e a segurança. Nesse contexto, durante os últimos cinquenta anos empresas 

privadas vem proporcionando um amplo elenco de serviços e produtos, relativos ao setor de 

defesa dos EUA. Efetivamente, esse tipo de empresa assumiu um papel muito mais amplo 

atuando sob contrato de prestação de serviços em atividades humanitárias, de assistência e em 

programas de reconstrução pós-conflito (IGLESIAS, 2010, p. 89; KINSEY, 2006, p. 103). 

Desse modo, essas empresas, quando há aumento de demanda na segurança nacional, 

levam a cabo uma serie de tarefas que no passado eram de responsabilidade exclusiva das 

forças armadas norte-americanas. Assim entendido, essas atividades poderiam representar um 

novo elemento do Complexo Industrial Militar norte-americano, pelos fortes vínculos que as 

EMSP estadunidenses estabelecem com seu governo. Além do nexo de união entre essas 

empresas e as forças armadas, existe também a situação em que um grande número de oficiais 

depois de passarem para a reserva começam a trabalhar para essas empresas, facilitando seu 

acesso a cadeia de comando militar dos EUA. Uma boa parte dessas empresas é dirigida por 

ex-militares (generais e coronéis) criando uma dinâmica estrutural que responde a lógica 

comercial da indústria de se inserir nos assuntos de Estado via ex-integrantes (GOMEZ DEL 

PRADO; MATEU, 2011, p. 78; IGLESIAS, 2010, p. 89). 

As principais razões para a contratação das EMSP pelos EUA são elencadas a seguir: 

a)  rapidez de adaptação as necessidades sendo que diferentemente dos servidores 

públicos as EMSP podem ser contratadas e dispensadas rapidamente; 

b)  as EMSP são multiplicadoras da força militar, pois liberam as tarefas essenciais 

de combate para as forças armadas; 

c)  contam com conhecimentos técnicos especializados que em muitas ocasiões 

são únicos; 

d)  economia de custos, pois a contratação somente se efetua quando estes serviços 

são necessários, sendo o contrato cancelado quando finalizada a necessidade 

propriamente dita , não havendo despesas fixas como por exemplo, previdência 

e planos de saúde como ocorre com os militares (IGLESIAS, 2010, p. 90). 

 

O modelo britânico é diferente do dos EUA, pois existe a tradição preferencial pela 

privatização, assim como o papel do setor privado na exportação de serviços de segurança. As 

EMSP britânicas se distinguem das norte-americanas no seu tamanho menor, no tipo, nas 

missões e na modalidade dos clientes que servem, mas possuem uma maior independência em 

relação ao seu governo, ainda que nos últimos anos tenha existido certa convergência com o 
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modelo estadunidense. A expansão dessas empresas certamente se deu pela existência de 

antigos laços coloniais tendo, portanto, um caráter mais global, não sujeitos as exigências do 

governo britânico. As empresas britânicas captam clientes no exterior ainda que mantenham 

contato com seu governo (IGLESIAS, 2010, p. 91). 

Kinsey vaticina ao dizer que não há dúvida em que a atividade das EMSP do Reino 

Unido tem suas raízes nos tradicionais mercenários que operaram na África durante os 

processos de descolonização. Entretanto, adquiriram, nos dias de hoje, igual as empresas 

norte-americanas,  uma fisionomia altamente profissionalizada (KINSEY, 2006, p. 103). 

A multiplicidade de clientes é uma característica das modernas EMSP haja vista a 

variedade de atores estatais e privados atualmente presentes e atuantes nos conflitos armados 

e pós- conflitos do pós-Guerra Fria. 

As EMSP prestam serviços a diversos clientes, tais como: Estados (principais 

clientes), Empresas Multinacionais, Organizações Internacionais (OI) - como a ONU - e 

Organizações Não-Governamentais, que operam em áreas de conflito. Essa demanda será 

vista com mais detalhes no próximo capítulo O Mercado Global da Força. 

Como no paradigmático caso norte-americano os Estados, em sua maioria, têm 

incrementado sua confiança nas EMSP, fator que se considera como causa do seu formidável 

crescimento global. Há que se considerar que a contratação por Estados ocidentais 

democráticos é diferente das contratações por Estados de países normalmente em 

desenvolvimento e que tem dificuldade no controle do uso da força em seu território, como no 

caso de Estados frágeis do continente africano onde o uso da força pode se submeter aos 

interesses dessas corporações de soldados (IGLESIAS, 2010, p. 92). 

As empresas multinacionais, normalmente, mineiras, operam, também, em áreas de 

alto risco para o seu patrimônio e seus empregados, normalmente em países em 

desenvolvimento e, assim, também contratam EMSP para prover sua segurança nessas áreas. 

O problema é que as EMSP são acusadas de proporcionar uma força que facilita o controle 

por parte dessas corporações sobre os recursos naturais de Estados frágeis, em zonas 

assoladas por conflitos, favorecendo que essas empresas multinacionais mantenham uma 

posição de privilégio. Por outro lado, os governos frágeis normalmente pagam pelos serviços 

que as EMSP prestam com concessões mineiras e isto suscita a possibilidade de que as EMSP 

possam estar mais interessadas em assegurar as áreas mineradoras que na prestação dos 

serviços de contratados (IGLESIAS, 2010, p. 93). 

No caso das Nações Unidas o fato de haver renúncia ou mesmo a demora pelos países  

em proporcionar as forças militares para integrarem as operações humanitárias,  como nos 
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casos da Bósnia, Ruanda e Somália, isso fortalece a ideia de se recorrer a contratação de 

EMSP para a realização de funções atinentes à gestão de crise e de segurança o que vai de 

encontro aos propósitos da própria instituição (IGLESIAS, 2010, p. 94). 

As Organizações Não Governamentais também são muito vulneráveis onde 

desenvolvem suas atividades, normalmente em zonas de conflito e, portanto, de alto risco para 

seus funcionários. Assim, as EMSP desempenham também um importante papel junto dessas 

organizações, provendo a segurança de pessoas e de instalações e auferindo legitimidade por 

estarem se relacionando duplamente, com organizações humanitárias e organizações como as 

Nações Unidas (IGLESIAS, 2010, p. 95). 

A utilização das EMSP traz também um viés negativo para as organizações 

humanitárias, pois a segurança armada, também, pode ser vista como parte do conflito e não 

unicamente como promotora de socorro aos necessitados, levantando dúvidas sobre o 

princípio da ética humanitária da neutralidade (SINGER, 2008, p.103). 

O quadro a seguir sintetiza alguns exemplos de clientes e serviços das EMSP. 

 

Quadro 1 - Clientes e Serviços das EMSP 

CLIENTES 

 

NATUREZA 

DO SERVIÇO 
EXEMPLOS 

Estados 

 

 

 

- apoio logístico (inclusive manutenção de 

equipamentos); 

-segurança de pessoas e instalações; 

- participação direta 

 nas hostilidades 

-consultorias diversas 

-Estados desenvolvidos: EUA 

 

-Estados débeis ou falidos: 

 Serra Leoa 

Organizações 

Intergovernamentais     

(OI) 

 

- apoio logístico; 

-segurança de pessoas e instalações e  

-consultorias diversas 

- O N U 

- OTAN 

- Comissão Europeia 

 Organizações Não 

Governamentais 

(ONG) 

-segurança de pessoas e de instalações 

 
- Cáritas, Save the Children 

Multinacionais -segurança de pessoas e de instalações 

-IDAS (empresa mineradora que 

operou em Angola durante a guerra 

civil) 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Iglesias (2010, p. 92-96) e Ortiz (2010). 

 

O quadro anterior corrobora a assertiva de que além dos Estados outros clientes 

formam e conformam o Mercado Global da Força no mundo pós-Guerra Fria. As EMSP se 

apresentam como uma viável alternativa as necessidades de segurança e de defesa desses 

consumidores os quais normalmente atuam em ambientes instáveis e com alto risco de vida. 

A atuação dos atores privados nos conflitos armados foi uma característica importante 

no Sistema Internacional a qual persistiu por vários séculos. Entretanto, uma combinação de 
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fatores conduziu os Estados a gradualmente abandonarem o comércio das atividades militares 

e de segurança, sendo que no século XIX o monopólio estatal do uso da força, baseado no 

exército de cidadãos em armas, tornou-se o paradigma dos conflitos internacionais. A 

emergência e a rápida proliferação das EMSP, na década de 1990, desafia este paradigma e 

assinala uma importante mudança no entendimento da moderna Segurança Internacional. Nos 

últimos vinte e cinco anos, centenas de milhares de empregados das EMSP proveram serviços 

militares e de segurança para os Estados, Organizações Internacionais, corporações e ONGs 

ao redor do mundo, suas atividades vão desde missões de combate na década de 1990, a 

consultoria, treinamento militar, segurança armada e a complexa logística operacional, 

realizada nos conflitos e pós-conflitos modernos. Um forte Mercado da Força se forjou e, 

agora, existe junto aos exércitos nacionais. O boom desses atores reaviva muitos debates 

acerca da sua utilidade e legitimidade; dentre as objeções que mais se apresentam figuram - a 

motivação focada na obtenção de do vil metal e não em uma causa; a ameaça na relação 

democrática entre o cidadão e o Estado, a ausência de um adequado controle sobre as EMSP e 

a perda do monopólio estatal do uso da força pelos Estados característica própria da sua 

definição (TONKIN, 2011, p. 52). 

O que é mais chocante não é que as EMSP simplesmente existem, mas sim que se 

tornaram globais no seu escopo e na sua atividade e conformam hoje um verdadeiro Mercado 

Global da Força. Desde o fim da Guerra Fria atuam em zonas de conflito e de transição 

através do mundo como atores críticos e importantes, figurando até mesmo como fator 

determinante dos resultados bélicos e políticos (SINGER, 2008, p. 9). 

Diferentemente do que ocorreu no passado as EMSP têm atitude negocial e, 

também, empresarial, visam o lucro corporativo, estão legalmente registradas nos seus 

países sedes, fazem propaganda nos meios de mídia, inclusive na internet e operam 

normalmente no Mercado Global da Força recém-criado. 

Não é outro o entendimento de Singer ao esclarecer que as EMSP são organizadas em 

linhas corporativas, com hierarquia executiva que normalmente tem um conselho de 

administração e podem ter ações em Bolsa de Valores. Tem uma organização empresarial 

eficiente e capaz. Sua motivação é o lucro nos negócios ao invés do lucro individual, 

funcionam como unidades comerciais registradas (não agem no mercado negro de serviços 

mercenários ou se ocultam). Como empresas se utilizam de financiamentos corporativos em 

agentes financiadores e possuem uma sólida estrutura para apoiar o seu negócio. São pessoas 

jurídicas muitas vezes com ligações estreitas com o governo de seus Estados-sede, os quais, 

exigem registro, licenciamento, e chancelam seus contratos com países estrangeiros. Ao invés 
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de negar sua existência divulgam publicamente seus serviços oferecendo-os a uma verdadeira 

plêiade de clientes públicos e privados (SINGER, 2008, p. 9). 

Dizer que as EMSP são um fenômeno novo contraria a própria história. Dizer que é 

um fenômeno antigo com uma nova roupagem – a corporativa, vai ao encontro da realidade 

dos fatos. Sua característica comercial institucionalizada é o traço mais evidente de que 

estamos diante de um fenômeno singular e que carreia pressões sobre o Estado e a própria 

forma de se fazer a guerra. 

Do exposto, fica patente que os atores privados sempre tiveram uma participação 

importante nos conflitos armados ao longo na história da humanidade e tudo indica que 

retornaram com muita força no cenário internacional do pós-Guerra Fria - marcado pela 

globalização crescente, pela expansão do capitalismo e pela forte tendência na implementação 

do neoliberalismo, materializado na ideia-força de que o setor privado pode e deve realizar 

tarefas inerentemente estatais pois a relação custo-benefício lhe é  francamente favorável.
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4 A PRIVATIZAÇÃO DA GUERRA E O DIREITO INTERACIONAL 

 

Este capítulo traça o perfil das implicações jurídicas das EMSP. Abarca as implicações 

atinentes ao Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) e ao Direito Internacional 

Humanitário (DIH), aborda a possibilidade de julgamento pelo Tribunal Penal Internacional 

(TPI), bem como analisa os Artigos 4
o
, 5

o
 e 8

o
 da Comissão de Direito Internacional da ONU 

(ACDI) sobre Responsabilidade do Estado por Atos Ilícitos que podem envolver as EMSP. 

 

4.1 As Empresas Militares e de Segurança Privadas e o Direito Internacional  

 

  As EMSP são entidades mercantis que proveem, a quem as contrata, serviços de 

segurança ou logísticos, dirigidos à custódia de bens ou de pessoas ou a realização de ações de 

guerra num quadro de conflito armado, ou mesmo de pós-conflito. Sua presença em conflitos 

armados é cada vez mais frequente, seu papel na segurança contemporânea é especialmente 

inquietante em dois âmbitos específicos: um vinculado ao desenvolvimento das operações 

militares e outro ligado a definição do seu estatuto jurídico e as obrigações que delineiam sua 

conduta (GARCIA; PAREJA, 2013, p. 87). 

Com relação ao âmbito jurídico, deve-se ressaltar que as EMSP são entidades jurídicas 

de direito privado cujos empregados em função de suas atividades, vão armados para as zonas 

de conflito e estão dispostos a usar a violência no cumprimento do serviço para o qual foram 

contratados pelos Estados, Organizações Internacionais ou ONGs. Esta circunstância somada 

a  ausência de um marco jurídico internacional específico suscitam problemas jurídicos 

complexos quanto à regulação, à limitação e controle das operações dessas empresas na arena 

internacional (GARCIA; PAREJA, 2013, p. 89). 

A primeira constatação jurídica é que não existem normas específicas sobre este tema 

e isso causa uma grande confusão quando se trata de buscar mecanismos de reparação de 

danos e individualização de responsabilidades. Em outras palavras, o acesso das vítimas aos 

mecanismos jurídicos é confuso e a responsabilização individual normalmente difícil de 

ocorrer. 

Neste sentido, figura a ausência de normas jurídicas específicas dedicadas a regular e 

estabelecer normas de controle, prevenção e gestão da responsabilidade e reparação de danos 

causados por essas empresas, no curso de suas atividades. A ausência de uma regulação 

específica não deve ser interpretada como uma desvinculação das EMSP do Direito, pois é 

possível afirmar que estas se encontram vinculadas a diversas normas de Direito Internacional 
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dos Direitos Humanos e do Direito Internacional Humanitário (GARCIA; PAREJA, 2013, p. 

89). 

O fenômeno das EMSP ao que tudo indica vai permanecer presente nas Relações 

Internacionais por tempo indefinido. Estes atores devem, portanto, respeitar os padrões 

universais de Direitos Humanos e de Direito Humanitário e se assim não procedem, suas 

condutas devem ser perseguidas e castigadas. O desafio do ponto de vista jurídico e prático é 

o de evitar a impunidade e suas nefastas consequências. E esta questão, somente,  pode ser 

abordada a partir da reafirmação de que são as autoridades públicas que tem a missão 

fundamental de garantir a segurança da sociedade por meio do império da lei (MATEU; 

PERIS, 2009, p. 259).  

Ao comentar sobre as características das EMSP que tem influência na problemática 

jurídica, Mateu e Peris fazem um interessante comentário sobre a questão do 

comprometimento e da subcontratação nos seguintes termos: 

 

Quanto à perspectiva da posição que ocupam no marco dos conflitos armados em 

que participam, cabe afirmar que se trata de uma posição certamente 

comprometida. Nesse sentido, desde o momento da sua contratação passam a ser 

detentoras de informação altamente sensíveis. [...] O problema da subcontratação 

vem a agravar ainda mais esse cenário de indefinição e insegurança, pois é cada vez 

mais frequente que a empresa contratada, subcontrate com empresas locais e 

localizadas em países latino-americanos que se encarregam de selecionar o pessoal 

sem filtro algum e em condições contratuais inquietantes; como cláusulas que 

incorporam a renúncia da interposição de ações ante tribunais nacionais e  ausência 

de cláusulas limitativas do uso da força (MATEU; PERIS, 2009, p. 259, grifo 

nosso). 

 

Ao enquadrar o assunto Mateu e Peris (2009, p. 225) registram a pertinência dos 

seguintes corpos jurídicos: 

a)  em primeiro lugar, o Direito Internacional Humanitário (DIH) é constituído por 

um conjunto de normas com o objetivo de proteger as vítimas dos conflitos 

armados mediante a imposição de regras as partes em contenda. O DIH, 

também, limita os meios e os métodos de combate e protege pessoas e bens, na 

zona de conflito. Estas regras, positivadas e consuetudinárias, contém 

obrigações internacionais, que vinculam não somente os Estados, mas 

qualquer um que participe das hostilidades armadas, ou seja, são dirigidas 

às forças regulares e a qualquer outra estrutura irregular. Seu arcabouço 
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principal encontra-se nas quatro Convenções de Genebra de 12 de agosto de 

1949 e nos seus Protocolos Adicionais de 1977;
1
 

b)  em segundo lugar, o Direito Internacional dos Direitos Humanos, dirigido à 

preservação da dignidade da pessoa humana em todas as suas manifestações e 

circunstâncias, composto de várias normas convencionais normalmente sob os 

auspícios das Nações Unidas; 

c)  e em terceiro lugar, pelo Direito Penal Internacional, ainda incipiente, cujo 

fundamento é a prevenção e a sanção de condutas que abalem a consciência da 

humanidade, como crimes de guerra, contra humanidade e genocídio, cujo 

máximo expoente normativo é o Estatuto de Roma do Tribunal Penal 

Internacional. 

 

Além da ausência de uma norma internacional específica vinculante, outro problema 

fundamental é o estabelecimento do estatuto jurídico segundo o DIH que deve ser aplicado 

aos funcionários das EMSP - também chamados de contratistas. Dentro dessa visão é que será 

desenvolvida a questão das EMSP e o Direito Internacional. 

Sem dúvida as obrigações que emanam do regime de proteção internacional dos 

Direitos Humanos são exigíveis com caráter universal e também em tempo de conflitos 

armados e são concebidas para proteger o indivíduo do Estado – são na verdade normas 

imperativas (CASANOVAS; LA ROSA, 2011, p. 54-55). 

Existe um amplo corpo normativo de caráter internacional relativo aos Direitos 

Humanos. A Carta das Nações Unidas de 1945 e a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948 constituem a pedra angular de toda a legislação internacional atinente ao 

tema. Muitas destas obrigações se converteram em direito consuetudinário e de cumprimento 

obrigatório para os Estados (IGLESIAS, 2010, p. 168). 

Os tratados fundamentais de promoção dos Direitos Humanos são: o Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966, o Pacto Internacional de Direitos, 

Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, a Convenção Internacional sobre a eliminação de 

todas as formas de discriminação racial, a Convenção sobre todas as formas de discriminação 

                                                 
1
  I - Convenção de Genebra de 12 de agosto de 1949 para melhorar a sorte dos feridos e enfermos das forças 

armadas em campanha; II – Convenção de Genebra de 12 de agosto de 1949 para melhorar a sorte dos feridos, 

enfermos e náufragos das forças armadas no mar; III – Convenção de Genebra de 12 de agosto de 1949 relativa 

ao trato com prisioneiros de guerra e IV – Convenção de Genebra de 12 agosto de 1949 relativa à proteção de 

civis em tempo de guerra. Protocolo Adicional I, de 8 de junho de 1977, as Convenções de Genebra relativo à 

proteção das vítimas dos conflitos armados internacionais e Protocolo adicional II, de 8 de junho de 1977, 

relativo à proteção das vítimas dos conflitos armados sem caráter internacional. 
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contra a mulher de 1979, a Convenção contra a tortura e outros tratos e Penas Cruéis, 

Inumanos e Degradantes de 1984 e a Convenção sobre os Direitos das Crianças de 1989 além 

de outros tratados e convenções de âmbito regional e específico (IGLESIAS, 2010, p. 168). 

Os Estados, além de cumprir com estas obrigações, devem assegurar que os atores não 

estatais respeitem também as mesmas, devendo estabelecer mecanismos adequados. Além 

disso, é cediço que todas as partes em um conflito armado têm a responsabilidade de respeitar 

o Direito Internacional Humanitário e os Direitos Humanos, pois são normas imperativas 

universais (IGLESIAS, 2010, p. 168). 

Embora sejam os Estados os principais atores do Sistema Internacional e sujeitos do 

Direito Internacional Público, obrigados em primeiro lugar a cumprir e fazer cumprir os 

Tratados e Convenções de Direitos Humanos  existe uma aceitação quase que generalizada ao 

argumento de que a responsabilidade pelas violações de Direitos Humanos podem ser 

imputadas não somente aos Estados senão, também, aos atores não-estatais (IGLESIAS, 2010, 

p. 169). 

Entre as violações de Direitos Humanos mais frequentes cometidas por funcionários 

das EMSP têm-se: atinente à população civil, execuções sumárias, torturas, maus tratos, 

atentado contra a liberdade de expressão e de opinião; quanto a autodeterminação dos povos a 

participação em golpes de Estado como no caso da Guiné Equatorial, em 2004, onde houve a 

participação da empresa Executive Outcomes e quanto aos seus próprios funcionários por 

trabalharem em precárias condições (GOMEZ DEL PRADO; MATEU, 2011, p. 27; MATEU; 

PERIS, 2009, p. 248). 

Cabe registrar que a obrigação de respeitar o Direito Internacional Humanitário e o 

Direito Internacional dos Direitos Humanos é oponível a estas empresas e a seus empregados 

qualquer que seja sua personalidade jurídica, incluindo, qualquer que seja seu estatuto jurídico 

em um conflito. (GARCIA; PAREJA, 2013, p. 100; IGLESIAS, 2010, p. 169). 

Para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), guardião desse ramo do 

Direito, o DIH é assim definido: "Parte do Direito Internacional Público o DIH é o conjunto 

de normas cuja finalidade, em tempo de conflito armado, é proteger as pessoas que já não 

participam ou deixaram de participar nas hostilidades além de limitar os métodos e os meios 

de guerra." (CICV, 1998a). 
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Swinarski apresenta, entretanto, um eficiente e completo conceito de DIH, conforme 

abaixo: 

É um conjunto de normas internacionais, de origem convencional ou 

consuetudinária, especificamente destinado a ser aplicado nos conflitos armados, 

internacionais ou não-internacionais, e que limita, por razões humanitárias, o direito 

das partes em conflito escolherem livremente os métodos e os meios utilizados 

(Direito de Haia) ou que protege as pessoas e os bens afetados (Direito de Genebra). 

(SWINARSKI, 1990, p. 31). 
2
 

 

O emérito professor Celso de Mello traz uma lição sucinta e precisa da definição de 

DIH, para dar luz a noção deste instituto: "Talvez se possa definir DIH como sub-ramo do 

Direito Internacional Público Positivo que integra o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, tendo por finalidade proteger a pessoa humana nos conflitos armados" (MELLO, 

1997, p. 137). 

Posta a definição de DIH e as demais considerações anteriores, é lídimo afirmar que as 

EMSP, as quais são atores contratados por uma parte do conflito armado, se sujeitam a essas 

normas de carácter universal que são inclusive normas obrigatórias e de caráter vinculante. 

Porém, qual seria o estatuto jurídico desses contratistas ou empregados das EMSP, num 

conflito armado? 

Existem apenas dois tipos de agentes configurados pelo DIH que podem estar 

presentes legalmente nos conflitos armados. São os civis ou os combatentes ou ainda as 

pessoas que acompanham as forças em conflito sem ser membros das mesmas de acordo com 

o artigo 4.4 da III Convenção de Genebra de 1949. 

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) entende que a menos que formem 

parte das forças armadas de um Estado ou cumpram funções de combate para um grupo 

armado organizado que seja parte do conflito, os empregados das EMSP são considerados 

civis, devendo ser avaliado caso a caso
3
. Entretanto, no caso de participar diretamente das 

                                                 
2
  Conforme o artigo 1.4 do Protocolo Adicional I as Convenções de Genebra de 1949, conflito armado 

internacional é qualquer conflito armado que surja entre Estados e conforme o artigo 1. do Protocolo Adicional 

II as Convenções de Genebra de 1949 conflito armado não-internacional é aquele conflito interno sem caráter 

internacional ou seja que surgem no interior de um Estado. 
3
  Segundo o CICV o status do pessoal das EMSP nos conflitos armados é determinado pelo DIH, caso a caso e 

em particular de acordo com a natureza e as circunstâncias das funções em que estejam envolvidos. Ao menos 

que estejam incorporados às forças armadas de um Estado ou tenham funções de combate como um grupo 

armado que tome parte do conflito, os contratistas das EMSP são civis. Assim, não poderão servir de alvo e são 

protegidos contra-ataques se não tomarem parte diretamente nas hostilidades. Se, entretanto, tomarem parte 

diretamente nas hostilidades perdem a proteção de não poderem ser atacados durante sua participação e se 

capturados poderão ser julgados somente pela sua participação nas hostilidades. O CICV observa ainda que a 

guarda de bases militares contra-ataques, a coleta de informações táticas de inteligência e a operação de 

sistemas de armas em combate são exemplos de participação direta nas hostilidades. COMITÊ 

INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA. Resource Centre. International  Humanitarian  Law  private 
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hostilidades
4
 perdem a proteção e em caso de captura podem ser submetidos à jurisdição 

ordinária pelo fato de sua participação no conflito. Assim, parece claro que o CICV opta por 

excluir as EMSP da qualidade de combatente legítimo sujeito ao estatuto de prisioneiro de 

guerra em caso de detenção pela parte adversa sem atribuir qualquer categoria jurídica 

suplementar, ou seja, em princípio os considera como civis (MATEU; PERIS, 2009, p. 230). 

Nesta mesma linha de raciocínio, pode-se depreender que as variadas atividades das 

EMSP colocam certas dúvidas acerca do estatuto que deve ser aplicado a seus empregados, 

sendo importante indicar que no caso de serem considerados civis e participem diretamente 

das hostilidades, devem ser qualificados como combatentes ilegítimos, perdendo a proteção 

que o DIH outorga aos civis na IV Convenção de Genebra de 1949 (IGLESIAS, 2010, p. 

171). 

Ora, está claramente posto que as EMSP são contratadas pelos Estados para a prática 

de serviços inerentemente estatais, com caráter militar, logístico e de segurança de pessoas e 

bens, num ambiente de conflito armado e desta forma não integram suas forças armadas, 

desse modo, verifica-se que existe uma incongruência com esse enquadramento feito pelo 

CICV ao considerar que os empregados das EMSP são em princípio civis. Se participam do 

esforço de guerra e não participam diretamente das hostilidades, talvez o estatuto de 

“paramilitares” seria uma boa solução, entretanto, esse não é o foco desta tese e cabe uma boa 

discussão sobre o tema. 

Deve-se observar que o combatente legítimo é aquele que é protegido pelo DIH e 

ostenta o direito de participar das hostilidades, exercer a violência bélica e se sujeita ao 

estatuto do prisioneiro de guerra em caso de detenção pela parte adversa. Já o combatente 

ilegítimo não se enquadra no DIH e não goza dessas prerrogativas
5
. 

Cabe ressaltar que a maioria dos empregados das EMSP está armada e presta serviços 

em atividades que o uso do armamento é potencialmente previsível, mas a respeito do seu 

enquadramento como combatente legítimo, pode-se detalhar que deve atender aos seguintes 

requisitos de acordo com o artigo 43 Protocolo Adicional I as Convenções de Genebra de 

1949: 

                                                                                                                                                         
military / security companies. FAQ. Disponível em: http://www.icrc.org/eng/resources/documents/faq/pmsc-

faq-150908. 10 dez 2013. Acesso em: 20 dez 2013. 
4
 A participação direta nas hostilidades compreende três critérios cumulativos: intenção de causar dano 

concebido para afetar as operações ou a capacidade militar, deve ser causa direta, ou seja, entendida como um 

caso específico – operação militar e o dano realizados num único ato e ter existência de nexo beligerante 

entendido como ato específico destinado a causar dano diretamente em apoio a uma parte (IGLESIAS, 2010, p. 

171). 
5
  Conforme artigo 4 da III Convenção de Genebra de 1949 e artigos 43 e 44 do seu Protocolo Adicional I de 

1979. 
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Integrem uma estrutura que constitua parte do conflito, a existência de um comando 

responsável pela conduta de seus subordinados nessa estrutura, a sujeição desse 

empregado a um regime de disciplina que faça cumprir as normas de DIH e a 

necessidade de que este indivíduo porte armas visivelmente e se distinga da 

população civil. (Artigo 43 do Protocolo Adicional I as Convenções de Genebra de 

1949). 

 

A falta de precisão acerca do estatuto dos contratistas (integrantes das EMSP) nos 

conflitos armados vem demonstrada pelo fato de que representantes do próprio Congresso dos 

EUA requererem em várias ocasiões esclarecimentos sobre a situação das EMSP norte-

americanas que operaram no Iraque e no Afeganistão (IGLESIAS, 2010, p. 172). 

Logo, a observação dessas condições indica que os mesmos não podem ser 

enquadrados como combatentes pelo DIH - pois não estão enquadrados numa estrutura estatal 

(forças armadas) ou organizada (grupos armados, no caso de conflito não internacional) 

segundo normas do DIH. 

Poderiam então ser enquadrados como mercenários?  

Inicialmente deve-se fazer uma comparação entre os Mercenários e as EMSP 

conforme quadro a seguir que mostra as diferenças e semelhanças entre os dois. 

 

Quadro 2 - Comparação entre os Mercenários e as EMSP 

 

 

 

MERCENÁRIOS 

 

 

EMSP 

 

CONCEITO Jurídico Em fase de formulação 

ORGANIZAÇÃO 

 
Ad Hoc Utiliza modelo corporativo empresarial de entidade privada. 

CONSTITUIÇÃO Ad Hoc 

 

Utiliza a legislação do país sede para se constituir como 

empresa comercial de  prestação de serviços (requer registro e 

licenciamento). 

 

RELAÇÃO 

CONTRATUAL 

Não existe Atividades reguladas por contrato. 

SISTEMA      

FINANCEIRO 
Não utilizam 

Utilizam para transações comerciais 

e pagamento. 

MARKETING Não tem 

 

Cultivam imagem de respeitabilidade e de cumprimento do 

Direito Internacional. 

MOTIVAÇÃO Econômica Econômica 

PARTICIPAÇÃO      

NOS 

CONFLITOS 

ARMADOS 

Direta 

Majoritariamente indireta, mas, também, 

pode ser direta eventualmente . 

Executam diversas atividades de natureza muito distinta. 

DIREITO 

INTERNACIONAL 

Atividade Proibida 

em Convenções 

Atividade não proibida e em processo de 

autorregulamentação e discussão de um Tratado Internacional 
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MERCENÁRIOS 

 

 

EMSP 

 

Internacionais 
6
 

 

vinculante. 

Comprometimento de cumprir DIH e DIDH. 

COMANDO  E 

HIERARQUIA 

 

Não definidos 

legalmente 

Cadeia de comando e hierarquia definida - 

como uma empresa  privada. 

NACIONALIDADE 

DOS INTEGRANTES 

 

Diversas Diversas 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Iglesias (2010, p. 75-76), Kinsey (2006), Singer (2008), Avant (2005) 

e Garcia e Pareja (2013). 

 

Da análise do quadro anterior, pode-se depreender que as EMSP, atualmente, são 

bastante distintas dos mercenários, entretanto, embora uma análise histórica aponte que essas 

empresas são uma evolução moderna dos antigos mercenários, trajadas das vestes do 

neoliberalismo e da globalização. 

Entretanto, à luz do DIH as EMSP e seus empregados são considerados como 

mercenários? 

É preciso destacar que o tema é objeto de regulação por vias normativas paralelas além 

do DIH. A primeira é a definição do artigo 47 do Protocolo Adicional I as Convenções de 

Genebra de 1949 e a outra via de regulação compreende duas Convenções: a Convenção da 

União Africana sobre a eliminação do mercenarismo na África de 1977 e a Convenção das 

Nações Unidas contra o recrutamento, a utilização, o financiamento e o treinamento de 

mercenários de 1989. 

As Nações Unidas também recriminam o mercenarismo em várias resoluções tanto do 

Conselho de Segurança quanto da Assembleia Geral sendo uma das mais conhecidas a 2625 

(XXV) de 1979. 

Ao comentarem esses institutos Mateu e Peris (2009, p. 235) registram que, para o 

DIH, a prática mercenária não é proibida ou delitiva ou punível, mas considerada como 

uma conduta que impede o direito de se reivindicar o estatuto de prisioneiro de guerra 

em caso de detenção. Por outro lado, para as Convenções Internacionais a prática 

mercenária é considerada um ilícito penal e, portanto, suscetível de ser sancionada pela 

ordem penal  interna do Estado parte da Convenção. 

                                                 
6
 - Convenção da União Africana para a eliminação dos Mercenários na África de 1972.  

   - Artigo 47 do Protocolo Adicional I de 1977 as Convenções de Genebra de 1949 (apenas define o que é, mas 

não proíbe, se for capturado não é considerado prisioneiro de guerra) e.  

   - Convenção Internacional contra o recrutamento, uso, financiamento e treinamento de mercenários das Nações 

Unidas de 1989. 
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Outra diferença destacada por esses autores é a relativa ao alcance das normas. 

Enquanto as regras do Protocolo Adicional I das Convenções de Genebra de 1949 integram o 

DIH e são de caráter consuetudinário e vinculantes para todos os membros da Sociedade 

Internacional, em particular os Estados: -  as obrigações e proibições derivadas das 

Convenções Internacionais citadas, são oponíveis somente para os Estados partes. 

Feitas essas considerações, cabe comparar a definição de mercenário com as EMSP. 

Os acadêmicos Mateu  e Peris (2009, p. 235) fazem esse estudo considerando a 

definição do artigo 47 do Protocolo Adicional I as Convenções de Genebra de 1949 e a 

Convenção das Nações Unidas contra o recrutamento, a utilização, o financiamento e o 

treinamento de mercenários de 1989, sendo que mercenário é toda pessoa que se enquadre nos 

seguintes requisitos: 

a)  toda pessoa especialmente recrutada a fim de combater em um conflito armado e 

que de fato tome parte nas hostilidades – sejam elas atividades combatentes 

ofensivas e/ou defensivas. 

b) deve  atuar por um proveito pessoal e sob a promessa de uma parte em conflito ou 

em nome dela de uma retribuição material consideravelmente superior à prometida 

as forças armadas; 

c)  não deve ostentar mesma nacionalidade de uma parte em conflito – ou seja, a 

nacionalidade dos empregados dessas empresas é oriunda de diversos países; 

d)  não pode ser membro das forças em conflito –, o que é de fácil enquadramento das 

no caso das EMSP e  

e)  não deve ter sido enviado em missão oficial como membro de suas forças armadas 

por um Estado que não é parte do conflito, – o que é também de fácil 

enquadramento das EMSP. 

 

Esses requisitos são cumulativos e de difícil enquadramento em uma situação 

concreta, mas são centrais para se determinar se um dado combatente ou indivíduo, numa 

zona de combate, é ou não mercenário. 

De toda sorte, pode-se concluir que de maneira geral as EMSP e seus empregados não 

são mercenários a luz do DIH
7
. 

                                                 
7
  Não é outro o entendimento do CICV que assim se expressa. A definição de mercenário do artigo 47 do 

Protocolo Adicional I às Convenções de Genebra é muito restritiva. Para ser um mercenário o empregado da 

EMSP deve atender seus requisitos de forma cumulativa. Ninguém que seja nacional de uma parte em conflito 

pode ser mercenário. Além disso, a pessoa deve ser empregada com ânimo e o fim de se envolver diretamente 

no conflito e motivada a ganhos privados e assim será de fato considerado um mercenário. Como resultado, a 



76 

 

Ao encerrar sua análise sobre o assunto Garcia e Pareja (2013, p.201) chegam à 

conclusão que devido às peculiaridades que as EMSP apresentam, bem como seus 

empregados, sobre o terreno, é impossível um enquadramento nas categorias jurídicas 

vigentes de pessoas que participam de conflitos armados conforme o DIH. De outro modo, 

observa-se, mais uma vez, que a participação indireta das EMSP, em favor de um dos 

contendores, é evidente e o CICV poderia inclusive estudar a possibilidade de incluir uma 

terceira categoria, além da de civil ou combatente nos conflitos armados a qual poderia se 

denominar - paramilitar. Em que pese, não seja objeto dessa tese parece que essa medida 

traria maior clareza e precisão no perfeito enquadramento das EMSP dirimindo naturais 

dúvidas num ambiente de constante instabilidade e incerteza que caracterizam os conflitos 

armados. 

E qual é a posição do CICV quanto à responsabilidade dos Estados que contratam as 

EMSP, segundo o DIH? 

Para o CICV, os Estados não podem liberar as EMSP para atuarem  no conflito 

armado, e seus empregados, de suas obrigações com o DIH. Os Estados são responsáveis para 

que os padrões do DIH e suas regras sejam respeitados, podendo inclusive ser 

responsabilizados por isso especialmente se a EMSP estiver sob seu controle e instruções. Os 

Estados devem ainda garantir mecanismos de prestação de contas para aqueles suspeitos de 

violarem o DIH (ICRC, 2013). 

Interessante observar que, a despeito das considerações do CICV, quando da invasão 

do Iraque a Autoridade Provisional, na sua Ordem n. 17(dezessete), concedeu imunidade às 

EMSP contratadas pelos EUA sendo que mais tarde isso foi retirado. A ordem foi assinada 

por Paul Bremer encarregado de administrar o Iraque após a invasão. 

Após a análise de diversos aspectos atinentes ao DIH e às EMSP por oportuno 

registra-se  que a debilidade fundamental do DIH é assinalada pelo fato da aplicação do 

mesmo ser difícil mesmo nos exércitos nacionais, onde a cadeia de comando está claramente 

definida e com ela a responsabilidade pelas ordens emitidas. Logo, esta dificuldade é mais 

grave no caso das EMSP já que sua estrutura hierárquica não se encontra claramente definida 

e, portanto, fica difícil  individualizar a responsabilidade pelas instruções que são passadas 

(IGLESIAS, 2010, p.172). 

                                                                                                                                                         
maioria dos empregados das EMSP não se enquadram na definição. Os Estados que ratificaram as Convenções 

da ONU e da União Africana contra o mercenarismo têm a obrigação de julgar e punir mercenários. Do ponto 

de vista humanitário a única consequência em ser mercenário é que não será reconhecido como combatente e 

terá o estatuto de prisioneiro de guerra negado se for capturado, mas mesmo assim gozará de ter adequadas 

condições de detenção e um julgamento justo. (COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA, 

2013). 
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A questão da impunidade somada as demais implicações jurídicas de falta de definição 

internacional de EMSP, bem como o enquadramento de seu status jurídico ambulante, parece 

lançar uma nuvem de fumaça sobre o efetivo controle, fiscalização, licenciamento e 

monitoramento dessas empresas no cumprimento do Direito Internacional por parte dos 

envolvidos. Nada  pior que normas internacionais, obrigatórias e vinculantes, não cumpridas 

ou mesmo desprezadas, num assunto que diz respeito à Segurança Internacional e a 

Manutenção da Ordem Internacional. Suas consequências certamente são danosas para todos 

os atores internacionais e principalmente para os civis - vítimas maiores das mais frequentes 

violações, de Direitos Humanos e Humanitários, nos conflitos armados e pós-conflitos. Cita-

se como ilustração, o estabelecimento de acordos que deram imunidade às EMSP dos EUA no 

Iraque pela Autoridade Provisional em 2004
8
. 

Por tudo isso, torna-se imperativo distinguir o Direito Internacional Humanitário 

(DIH) do Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) no enquadramento das EMSP. 

O Direito Internacional Humanitário está integrado pelo Direito de Haia, no qual são 

estabelecidos os direitos e deveres dos beligerantes na condução das hostilidades, ficando 

limitada a sua liberdade de escolha dos métodos e dos meios de combate, e pelo Direito de 

Genebra, que protege as pessoas que já não participam das hostilidades. O DIH é um direito 

de exceção, que é ativado em tempo de conflito armado (SWINARSKI, 1990, p. 22).  

Já o Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) são um conjunto de regras 

que regem os direitos que têm como objetivo garantir, em todo momento, aos indivíduos, 

desfrutar dos direitos e liberdade fundamentais. É um direito de proteção, promoção e de 

desenvolvimento da pessoa humana (SWNARSKI, 1990, p. 24). 

Depreende-se, do exposto até aqui que ambos os institutos nascem da mesma 

preocupação da Sociedade Internacional: o respeito da dignidade da pessoa humana. 

O renomado jurista Cançado Trindade ensina que a interação entre os dois ramos do 

Direito Internacional Público (DIP) é manifesta no plano normativo e exemplifica que o artigo 

3
o
 comum às Convenções de Genebra de 1949, - consagra os Direitos Humanos básicos e que 

determinadas garantias fundamentais da pessoa humana estão inseridas nos Protocolos 

Adicionais de 1977 às Convenções de Genebra e para corroborar sua assertiva, atesta: 

 

Com efeito, a aproximação e mesmo a convergência, entre o Direito Internacional 

Humanitário (DIH) e o Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) tem se 

manifestado no plano normativo em relação a matérias como a proibição da tortura e 

de tratamento cruel, desumano ou degradante; detenção e prisão arbitrárias, e outras. 

                                                 
8
 Coalition Provisional Autority Order, n. 17, CPA/ORDQ 27 June 2004/17, esp Section 4, Iraq. 
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Dá-se assim a clara aproximação entre os institutos, sem, no entanto confundi-los; 

isto significa que ambos podem ser aplicados simultânea e cumulativamente 

assegurando complementaridade dos dois sistemas jurídicos quando os mesmos 

Estados forem partes tanto das convenções de Direito Humanitário quanto nas de 

Direitos Humanos (CANÇADO TRINDADE, 1997, p. 341-350). 

 

O Comitê Internacional da cruz Vermelha ressalta, resumidamente, as diferenças entre 

os dois ramos do Direito Internacional Público, as quais estão transcritas a seguir: 

a)  o DIH é aplicável em tempo de conflito armado, enquanto os Direitos 

Humanos são aplicáveis em qualquer tempo e lugar; 

b)  o DIH protege especificamente as pessoas vítimas afetadas por um conflito 

armado: população civil, feridos, doentes, prisioneiros de guerra, ou detidos 

civis, assim como pessoal médico, religioso, civil ou militar e também o 

pessoal da Cruz Vermelha, afim de que possam realizar sua tarefa durante os 

conflitos. Os Direitos Humanos por sua vez protegem as pessoas em qualquer 

situação; 

c)  o DIH nunca poder ser derrogado ou suspenso, já os Direitos humanos o 

exercício de certos direitos como a liberdade de imprensa ou de circulação 

podem ser suspensos durante a vigência do Estado de sítio, mas também há 

Direitos Humanos que não podem ser derrogados ou suspensos  como, por 

exemplo, o direito a ter um julgamento imparcial; 

d)  o DIH estabelece a obrigação dos Estados de adotarem medidas adicionais que 

punam as violações deste direito; 

e)  no âmbito dos Direitos Humanos existem mecanismos de supervisão 

internacionais universais como o comitê do Pacto de Direitos Civis e Políticos 

nas Nações Unidas e outros (CICV, 1998b). 

 

Swinarski (1990, p. 87) em seu livro “A Norma e a Guerra”, ressalta as relações entre 

os dois institutos quando diz que no que diz respeito ao âmbito pessoal de aplicação, deve-

se destacar que os destinatários dos direitos da norma humanitária continuam sendo 

fundamentalmente os Estados, embora sejam as pessoas humanas os beneficiários desta 

normativa; as situações nas quais a pessoa humana pode fazer valer diretamente os seus 

direitos são muito excepcionais. Já nos Direitos Humanos, acontece o contrário: os indivíduos 

dispõem dos direitos próprios e sua titularidade lhes confere a qualidade de sujeitos do direito 

de hierarquia comparável aos Estados. 
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Por fim o que são, efetivamente, os conflitos armados senão situações que originam 

inobservâncias ou violações dos Direitos Humanos? Quando surge a violência sempre temos 

que constatar que se suspende ou prejudica a normativa dos Direitos Humanos, sejam eles de 

procedência internacional ou conjunto de garantias fundamentais do próprio direito interno do 

país. Por isso, pode-se descrever a relação que existe entre o âmbito de aplicação dos Direitos 

Humanos e a necessidade de aplicar o DIH como vasos comunicantes: quanto menor seja a 

observância do primeiro, mais vai se precisar da aplicação do segundo. E fundamentalmente 

esta vinculação orgânica determina a verdadeira complementaridade entre Direitos Humanos 

e o Direito Internacional Humanitário (SWINARSKI, 1990, p. 87). 

O Tribunal Penal Internacional (TPI) criado pelo Estatuto de Roma de 1998, é uma 

instituição permanente e julga pessoas que cometam crimes de maior gravidade que tenham 

comoção internacional, tais como: genocídio, contra humanidade, crime de guerra e de 

agressão
9
. O Tribunal tem jurisdição complementar às jurisdições nacionais e goza de 

personalidade jurídica internacional (JAPIASSÚ, 2004). 

A pergunta que se coloca é o que pode fazer o TPI para estancar a impunidade no caso 

dos empregados das EMSP? 

Inicialmente cabe uma explicação a respeito dos crimes de sua competência. 

O artigo 6
o 

do Estatuto de Roma define o crime de genocídio nos seguintes termos – 

ato praticado com intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial 

ou religioso. Exemplos: Homicídio de membros de um grupo, sujeição intencional do grupo a 

condições de vida que provoquem sua destruição física, total ou parcial (ESTATUTO..., 

1998). 

O artigo 7
o
 do Estatuto de Roma define o crime contra humanidade como um ato 

quando cometido num quadro de ataque generalizado ou sistemático, contra qualquer 

população civil, havendo conhecimento desse ataque. Exemplos: homicídio, extermínio, 

escravidão, deportação e tortura (ESTATUTO..., 1998). 

O artigo 8
o 

do Estatuto de Roma define o crime de guerra as graves violações às 

Convenções de Genebra de 1949 – dirigidas as pessoas ou bens tutelados por elas (essas 

graves violações já se se encontram previstas nas respectivas Convenções). Exemplos: 

Homicídio doloso, tortura, tomada de reféns, recrutar menores de 15 anos para participar das 

hostilidades (ESTATUTO..., 1998). 

                                                 
9
  Artigo 5.2. O Tribunal poderá exercer a sua competência em relação ao crime de agressão, desde que, nos 

termos dos artigos 121 e 123, seja aprovada uma disposição em que se defina o crime e se enunciem as 

condições em que o Tribunal terá competência relativamente a este crime. Tal disposição deve ser compatível 

com as disposições pertinentes da Carta das Nações Unidas (ESTATUTO..., 1998). 
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Cabe ressaltar que o Tribunal não tem jurisdição sobre empresas. Ele somente julga 

pessoas que tenham cometido crimes internacionais. Há, entretanto, uma série de obstáculos 

que dificultam e limitam a ação do Tribunal no caso específico das EMSP. 

A primeira limitação é que o Tribunal não tem jurisdição sobre todas as pessoas do 

mundo – há necessidade de que o Estado, da pessoa delituosa, seja signatário do Estatuto de 

Roma, ou aceite sua jurisdição, para que o TPI possa incidir sobre seus nacionais. Vale 

lembrar que os empregados das EMSP têm nacionalidades diversas e isso certamente criaria 

dependência em relação à situação do seu Estado em relação ao Estatuto de Roma, embora a 

maioria dos países do mundo o tenham assinado. Cabe registrar que os EUA não são 

signatários do Estatuto de Roma e isso colocaria os norte-americanos que trabalham para as 

EMSP fora da jurisdição do Tribunal (CREUTZ, 2012, p. 63). 

A segunda limitação ocorre pelo princípio da complementaridade, ou seja, as pessoas 

que sejam suspeitas de terem cometido crimes de genocídio, de guerra e contra a humanidade 

devem ser julgadas pelas cortes nacionais dos Estados signatários do Estatuto de Roma. 

Somente se o Estado não tiver condições de realizar o julgamento é que o TPI atuará 

(CREUTZ, 2012, p. 63). 

A terceira limitação diz respeito a sua jurisdição se restringir aos crimes mais graves 

que afetam a comunidade internacional em seu conjunto, limitada apenas a quatro. Quanto ao 

crime de genocídio é necessária a intenção de destruir o grupo étnico oposto no todo ou em 

parte e isso embora possa ocorrer não é o caso dos empregados das EMSP. Quanto ao crime 

contra a humanidade, este deve ser cometido como parte de um ataque sistemático, contra 

uma população civil, embora os empregados das EMSP possam fazer um ato com essas 

características o que normalmente ocorre são violações incidentais e não nesse padrão. 

Quanto ao crime de guerra elencado nas Convenções de Genebra de 1949, como graves 

violações ao DIH, este é mais pertinente e provável de cometimento dos empregados das 

EMSP., já o crime de agressão, também, de competência do TPI carece de definição e não é 

levado em conta (CREUTZ, 2012, p. 63). 

A quarta limitação é de ordem operacional e o TPI não tem condições de materiais e 

financeiras para lidar com todos os casos. Tanto é assim que normalmente busca os casos 

mais gravosos e de maior comoção internacional (CREUTZ, 2012, p. 63). 

Fica evidente após essa breve análise que o TPI não é a melhor opção para dar 

seguimento as violações cometidas pelos empregados das EMSP e por elas próprias. 
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Com essas premissas é pouco provável que um empregado de uma EMSP possa ser 

julgado pelo TPI nos casos em que o mesmo é competente, haja vista as limitações 

alinhavadas (IGLESIAS, 2010, p. 172). 

Importante registrar, que seria de todo oportuno que um tratado internacional 

vinculante reiterasse a competência do TPI, como jurisdição complementar aos Estados, para 

processar e julgar os empregados das EMSP. 

Cabe destacar, mais uma vez, que o TPI é competente para processar e julgar todos os 

crimes que fazem parte do Estatuto de Roma no que tange a pessoa humana, assim, embora 

improvável, nos dias de hoje, que um empregado das EMSP seja julgado pelo TPI essa 

possibilidade é de todo factível desde que haja vontade política dos seus Estados-membros. 

Até o presente momento, entretanto, nenhum caso sequer relativo às EMSP foi levado ao 

Tribunal. 

 

4.2 A Responsabilidade Internacional do Estado 

 

 Inicialmente, deve-se registrar que se a pretensão dos membros fundadores da ONU 

era a constituição de uma Sociedade Internacional, espera-se, pelo menos, que as relações 

entre seus membros sejam pautadas por normas jurídicas que lhes garantam previsibilidade, a 

segurança e a ordem, logo, um ordenamento jurídico desprovido da Teoria da 

Responsabilidade se torna vazio de legalidade e inócuo no âmbito das Relações 

Internacionais. 

A missão de sistematizar o assunto foi dada a Comissão de Direito Internacional da 

ONU em 1953. Em 2001, o trabalho foi apresentado a Assembleia Geral da ONU a qual 

recomendou a sua observação. Todavia cabe esclarecer que o trabalho da CDI não possui 

força vinculante (RIBEIRO, 2012, p. 58-59) 

Tonkin ao se referir aos Artigos da Comissão de Direito Internacional (ACDI) das 

Nações Unidas, destaca que embora ainda não sejam adotados na forma de um tratado 

vinculante, eles representam a visão da grande maioria dos mais renomados internacionalistas 

(TONKIN, 2012, p. 56). 

Os principais Artigos da Comissão de Direito Internacional sobre Responsabilidade 

dos Estados por Atos Internacionalmente Ilícitos (ACDI), adotados em 2001 conforme 

Resolução 56/83 da Assembleia Geral das Nações Unidas são os seguintes (RIBEIRO, 2012, 

p. 243): 

 



82 

 

Parte Um 

O Ato Estatal Internacionalmente Ilícito 

Capítulo I 

Princípios Gerais 

Artigo 1
0 
 

A responsabilidade dos Estados por seus atos internacionalmente ilícitos. 

Todo ato estatal internacionalmente ilícito acarreta sua responsabilidade 

internacional. 

Artigo 2
o 
 

Elementos de um ato estatal internacionalmente ilícito 

Um ato estatal é internacionalmente ilícito quando uma conduta consistindo de uma 

ação ou omissão: 

(a) É atribuível ao Estado consoante o direito internacional; e 

(b) Constitui uma violação a uma obrigação internacional do Estado. 

Artigo 3
o 
 

Caracterização de um ato estatal como internacionalmente ilícito. 

A caracterização de um ato estatal como internacionalmente ilícito é regulamentada 

pelo Direito Internacional. Tal caracterização não é afetada pela caracterização do 

mesmo ato como ilícito pelo direito interno. 

Capítulo II 

Atribuição da conduta a um Estado 

Artigo 4
o 
 

1. Considerar-se-á como ato estatal a conduta de qualquer de seus órgãos, 

consoante o Direito Internacional, quer o órgão desempenhe função legislativa, 

judicial ou outra função, qualquer que seja sua posição na organização do Estado, e 

independentemente de tratar-se de órgão do governo central ou de unidade do 

Estado. 

2. Incluir-se-á como órgão qualquer pessoa ou entidade que tenha tal status de 

acordo com o direito interno do Estado. 

Artigo 5
o
 

Conduta de pessoa ou entidades que exerçam elementos de autoridade 

governamental. 

Considerar-se-á como ato estatal, de acordo com o Direito Internacional, a conduta 

de uma pessoa ou entidade que não seja um órgão do Estado de acordo com o artigo 

4
o,
 mas que tem poderes, de acordo com a legislação daquele Estado, para exercer 

elementos da autoridade governamental, desde que a pessoa ou entidade esteja 

agindo naquela qualidade. 

[...] 

Artigo 8
o 
  

Conduta dirigida ou controlada por um Estado. 

Considerar-se-á ato estatal de acordo com o Direito Internacional a conduta de uma 

pessoa ou um grupo de pessoas se a pessoa estiver de fato agindo por instruções ou 

sob a direção ou controle daquele Estado ao executar a conduta. 

[...] 

Capítulo III 

Violação de uma obrigação internacional 

[...] 

Artigo 12 

Existência de violação de uma obrigação internacional 

Há violação de uma obrigação internacional por um Estado quando um ato daquele 

Estado não está em conformidade com o exigido por aquela obrigação, sem 

considerar sua origem ou caráter. 

Artigo 13 

Obrigação internacional em vigor para um Estado 

Um ato de um Estado não constitui violação de uma obrigação internacional, a 

menos que o Estado esteja vinculado à obrigação em questão no momento em que 

ocorre o ato. 

Artigo 14 

[...] 
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3. A violação de uma obrigação internacional que exija do Estado a prevenção 

de certo acontecimento produzir-se-á no momento em que começa esse 

acontecimento e se estende por todo o período em que o evento continua e 

permanece em desacordo com a obrigação. 

Parte Dois 

O conteúdo da Responsabilidade Internacional do Estado 

Capítulo I 

Princípios Gerais 

Artigo 29 

Continuidade do dever de cumprimento. 

As consequências jurídicas de um ato internacionalmente ilícito de acordo com esta 

parte não afetam a continuidade do dever do Estado responsável de cumprir a 

obrigação violada. 

[...] 

Artigo 31 

Reparação 

1. O Estado responsável tem a obrigação de reparar completamente o prejuízo 

causado pelo ato internacionalmente ilícito. 

2. O prejuízo inclui qualquer dano, que material ou moral, causado pelo ato 

estatal internacionalmente ilícito. 

 

No que diz respeito à relação do Estado com as EMSP encontram-se três situações
10

: 

Estado contratante (Hiring State), o Estado de Origem (Home State) e o Estado de Operação 

ou Territorial (Host State) de uma EMSP, sendo que todos tem uma gama de obrigações 

internacionais as quais indiretamente encorajam e em alguns casos diretamente obrigam os 

Estados a tomarem medidas positivas para controlar seu comportamento num conflito 

armado. Onde há o engajamento inapropriado ou danoso ou ainda haja uma falha em relação 

ao Direito Internacional, em certas circunstâncias a má conduta da EMSP pode levar a 

responsabilização de qualquer das três categorias desses Estados. Em alguns casos a má 

conduta de uma EMSP pode ensejar a responsabilidade direta do Estado contratante 

(TONKIN, 2011, p. 70-79). 

O Direito Internacional impõe numerosas obrigações aos Estados em absterem-se de 

cometer atos ilegais na seara internacional tais como, por exemplo, violações aos Direitos 

Humanos. Como os soldados, os integrantes das EMSP trabalham em zonas de conflito 

armado e podem se engajar numa conduta dessa natureza, em qualquer momento. Em tais 

casos, se a conduta é atribuível ao Estado contratante ele será o responsável, o que será visto 

posteriormente, entretanto, o artigo 4
o 

(ACDI) estabelece que todos os atos dos órgãos dos 

                                                 
10

 Não existe uma definição universal sobre os termos Estados contratante (Hiring State), de operação (Host 

State) e de origem (Home State) no tocante as EMSP, entretanto, há pequenas diferenças entre o documento de 

Montreux e o Projeto da ONU sobre uma possível Convenção sobre as EMSP. Nesse sentido, as definições são 

as seguintes: Estados contratantes: são aqueles que contratam diretamente os serviços das EMSP, incluindo 

suas subcontratações; Estados de Operação (Projeto da ONU) ou Estado Territorial (Documento de Montreux) 

são aqueles onde as EMSP efetivamente operam e Estados de Origem são aqueles cuja nacionalidade ostentem 

as EMSP, ou seja, onde elas estejam registradas, ou sejam, constituídas. (GOMES DEL PRADO; MATEU, 

2011, p. 147). 
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Estados devem ser considerados como atos do Estado. Assim, se um Estado contratante de 

uma EMSP formalmente enquadra como seu o pessoal dessa EMSP, em suas forças armadas, 

esses atos serão considerados como atos do Estado contratante. Essa prática, no entanto, não 

ocorre atualmente. Mesmo onde o Estado contratante formalmente não enquadra o pessoal da 

EMSP, pode haver casos nos quais o pessoal da EMSP esteja tão integrado as forças armadas 

de fato que isso acaba por responsabilizar o Estado contratante. Mas na verdade são poucos os 

casos desse tipo, a grande maioria dos casos está abrangida pelos artigos 5
o
 e 8

o 
(ACDI) 

(TONKIN, 2011, p. 58, 70-79). 

Em relação ao artigo 8
o 

(ACDI) Tonkin observa que o mesmo enquadra os integrantes 

das EMSP que estão de fato sob instruções e sob a direção ou controle de um Estado 

contratante. Entretanto, como o Estado contratante raramente instruirá uma EMSP para violar 

o Direito Internacional o ponto crucial recai sobre a possibilidade de direção e controle dessa 

EMSP numa zona de conflito armado (TONKIN, 2011, p. 58). 

É importante ressaltar a diferença entre obrigações de resultado e obrigações de 

diligência de conduta atinentes aos Estados. 

As obrigações de resultado requerem que os Estados garantam que eles atingirão um 

particular resultado independentemente dos meios. Enquanto que as obrigações de diligência 

de conduta (melhores esforços) requerem que os Estados tomem medidas razoáveis de acordo 

com o seu poder com a finalidade de atingir determinado resultado. (TONKIN, 2011, p. 58). 

Relacionado às obrigações de conduzir diligências, TONKIN destaca que se um 

Estado toma todas as medidas dentro das suas possibilidades para prevenir ou evitar um 

Genocídio e o mesmo ocorre independentemente dessas medidas esse Estado cumpriu com a 

sua obrigação internacional e em princípio não pode ser responsabilizado (TONKIN, 2011, p. 

58). 

De outro modo, se um Estado está sob uma obrigação de resultado ele é obrigado a 

garantir que aquele resultado particular ocorra dentro do padrão internacional estabelecido 

pelo Direito Internacional. Se esse Estado falha ele incorre em responsabilidade internacional. 

O fato de o Estado ter se utilizado de seus melhores esforços e tomado as melhores medidas 

não são suficientes, ele será enquadrado pelo seu sucesso ou pela sua falha. Como exemplo de 

obrigações de resultado que impõem essas obrigações aos seus Estados – partes, temos  as IV 

Convenções de Genebra de 1949: a I Convenção discorre sobre o tratamento a ser dado aos 

feridos em combate terrestre, a II Convenção sobre o tratamento aos náufragos, A III 

Convenção discorre sobre os padrões internacionais no tratamento prisioneiros de guerra 

enquanto a IV Convenção trata dos requisitos no tratamento dos internados civis durante um 
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conflito armado. Logo, um Estado que contrata uma EMSP para trabalhar num campo de 

prisioneiros de guerra ou de internados civis como os EUA terceirizaram certas atividades na 

prisão de Abu Graib para as empresas Titan e CACI, durante a guerra do Iraque, nesse caso, 

se a empresa falhou em prover os direitos dessas pessoas com cuidados adequados, o Estado 

será responsável por não ter sido capaz de garantir os padrões exigidos. Essa responsabilidade 

independe se a conduta da empresa é atribuível ao Estado ou mesmo se ele tomou todas as 

medidas cabíveis para a empresa atuar apropriadamente (TONKIN, 2011, p. 61).  

Como exemplo, registra-se que em 2003 na invasão do Iraque os EUA contrataram a 

CACI para realizar interrogatórios na prisão de Abu Graib e a Titan para realizar traduções, 

sendo que um relatório sobre as violações de Direitos Humanos ali cometidos revelou, 

também, a participação dos funcionários de ambas as empresas nessas violações, além dos 

servidores públicos e miliares norte-americanos (TONKIN, 2011, p. 61).  

Deste modo, deve-se ressaltar, também, que o Estado não é automaticamente 

responsável por qualquer violação do DIH ou dos Direitos Humanos, cometida por uma 

EMSP, ele será responsável se a conduta da EMSP for atribuível ao Estado de acordo 

com as normas internacionais atinentes a sua responsabilidade (TONKIN, 2011, p. 62). 

As EMSP trabalham em zonas de conflitos armados ou pós-conflitos, junto ou em 

conjunto as forças armadas do Estado contratante, realizando muitas funções no contexto da 

mesma missão geral. Assim, como os soldados, o pessoal das EMSP pode se engajar em 

condutas inapropriadas as quais são inconsistentes com as obrigações primárias dos Estados 

contratantes, esse pessoal pode cometer crimes de guerra, ou violações de Direitos Humanos. 

E assim, será mais difícil estabelecer a responsabilidade do Estado contratante por violações 

cometidas por um empregado de uma EMSP comparativamente se um soldado deste Estado 

se engajasse na mesma conduta. Esta discrepância pode oferecer um incentivo para os Estados 

privatizarem suas atividades militares e de segurança com o objetivo de reduzir o risco de 

serem responsabilizados por violações ao Direito Internacional ocorridas num conflito armado 

(TONKIN, 2011, p. 80). 

Em resumo, temos três casos segundo Tonkin que diz respeito ao Estado contratante. 

O caso mais raro a ser considerado é quando uma EMSP está altamente integrada nas forças 

armadas de um Estado contratante onde é considerada como parte desta força para o propósito 

de responsabilidade do Estado contratante. O caso, mais comum, ocorre quando uma EMSP 

por lei exercita elementos da autoridade governamental e o outro caso ocorre quando a 

atribuição da responsabilidade se dá em virtude do Estado contratante dar instruções, dirigir 

ou controlar essa EMSP (TONKIN, 2011, p. 80). 
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O artigo 4
o 

da III Convenção de Genebra de 1949 
11

 relativa ao tratamento de 

Prisioneiros de Guerra identifica uma categoria de indivíduos com o status de prisioneiros de 

guerra nomeando-os membros das forças armadas de uma parte em conflito ou corpos de 

voluntários que formam parte dessas forças armadas. O termo forças armadas enquadra 

apenas aqueles indivíduos que são  “parte por  Direito” sob a Lei doméstica do Estado, em 

questão, dessas forças armadas - (seria o caso da EMSP formalmente incorporada, conforme 

artigo 4 A (1) da Convenção), e o artigo 4
o 

A  ainda estabelece o critério da incorporação “de 

fato” conforme o inciso (2) 4 A do mesmo artigo o qual, também, poderia se aplicar a uma 

EMSP, ocorrendo, quando uma EMSP de fato exerce suas atividades em função das forças 

armadas do Estado contratante, e está sob um comando responsável, não necessitando de Lei 

doméstica que assim o expresse (TONKIN, 2011, p. 85-86). 

Já conceito de forças armadas pode ser visto no artigo 43 do Protocolo I Adicional as 

Convenções de Genebra de 1949, relativo aos conflitos internacionais, abaixo descritos: 

 

Forças Armadas 

  1. As Forças Armadas de uma Parte em conflito compõem-se de todas as forças, 

grupos e unidades armados e organizados, colocados sob um comando responsável 

pela conduta de seus subordinados perante essa Parte, mesmo quando esta está 

representada por um governo ou por uma autoridade não reconhecidos por uma 

Parte adversa. Tais Forças Armadas deverão estar submetidas a um regime de 

disciplina interna que as faça cumprir, as normas de Direito Internacional aplicáveis 

aos conflitos armados.  

2. Os membros das Forças Armadas de uma Parte em conflito (exceto aqueles que 

são parte do pessoal sanitário e religioso a que se refere o Artigo 33 da Terceira 

Convenção) são combatentes, isto é, têm direito a participar diretamente das 

hostilidades.  

3. Sempre que uma Parte em conflito incorpore às suas Forças Armadas um 

organismo paramilitar ou um serviço armado encarregado de velar pela ordem 

pública, deverá notificá-lo as outras partes em conflito.  

 

Como se pode ver o artigo 43 do Protocolo I abarca também as EMSP que foram 

incorporadas as forças armadas de uma das partes em conflito de Direito ou de Fato e aí 

passariam ser combatentes neste caso. 

                                                 
11

 Artigo 4.º A. São prisioneiros de guerra, no sentido da presente Convenção, as pessoas que, pertencendo a uma 

das categorias seguintes, tenham caído em poder do inimigo: (1)  Os membros das forças armadas de uma 

Parte no conflito, assim como os membros das milícias e dos corpos de voluntários que façam parte destas 

forças armadas; 2) Os membros das outras milícias e dos outros corpos de voluntários, incluindo os dos 

movimentos de resistência organizados, pertencentes a uma Parte no conflito operando fora ou no interior do 

seu próprio território, mesmo se este território estiver ocupado, desde que estas milícias ou corpos voluntários, 

incluindo os dos movimentos de resistência organizados, satisfaçam as seguintes condições: a) Ter à sua frente 

uma pessoa responsável pelos seus subordinados; b) Ter um sinal distinto fixo que se reconheça à distância; c) 

Usarem as armas à vista; d) Respeitarem, nas suas operações, as leis e usos de guerra. COMITÊ 

INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA, III Convenção de Genebra de 1949. 

 



      87 

 

Assim, Tonkin aponta que uma EMSP certamente poderia cair na situação do artigo 43 

do Protocolo Adicional I as Convenções de Genebra de 1949 caso o Estado contratante 

formalmente tenha incorporado essa empresa em suas forças armadas ou a incorporação se 

dar de fato, mas, nesse caso, como no primeiro, se exige um comando único responsável. O 

Estado contratante pode desejar incorporar uma EMSP as suas forças armadas haja vista 

enquadrá-las em sua cadeia de comando, o que inclusive excluiria qualquer tentativa de 

enquadramento dessa Empresa como mercenária de acordo com o artigo 47 do mesmo 

Protocolo. Exemplos de fatos como esse ocorreram com o governo de Serra Leoa quando 

incorporou a “Executive Outcomes” em suas forças armadas antes da guerra civil entre 1995-

96 e também, o caso de Papua Nova Guiné que fez o mesmo com a Empresa “Sandline”, em 

1997. Salienta-se, entretanto, que não se tem ouvido falar de práticas dessa natureza, 

atualmente. (TONKIN, 2011, p. 80-87). 

No caso de um Conflito Armado não internacional onde o Estado contratante 

escolheria contratar uma EMSP para ajudá-lo a manter a ordem interna e assisti-lo contra os 

insurgentes. Nesse caso, a empresa estaria sob a Lei doméstica e sob o DIH, especialmente o 

artigo 3 comum as Convenções de Genebra de 1949 além do Protocolo Adicional II as 

mesmas Convenções. 

Nesse sentido o artigo 3
o
 comum as IV Convenções de Genebra de 1949, assim se 

expressa: 

No caso de conflito armado que não apresente um caráter internacional e que ocorra 

no território de uma das Altas Partes contratantes, cada uma das Partes no conflito 

será obrigada aplicar, pelo menos, as seguintes disposições: 

(1) As pessoas que não tomem parte diretamente nas hostilidades, incluindo os 

membros das forças armadas que tenham deposto as armas e as pessoas que tenham 

sido postas fora de combate por doença, ferimentos, detenção, ou por qualquer outra 

causa, serão, em todas as circunstâncias, tratadas com humanidade, sem nenhuma 

distinção de carácter desfavorável baseada na raça, cor, religião ou crença, sexo, 

nascimento ou fortuna, ou qualquer outro critério análogo. 

Para este efeito, são e manter-se-ão proibidas, em qualquer ocasião e lugar, 

relativamente às pessoas acima mencionadas: 

a) As ofensas contra a vida e a integridade física, especialmente o homicídio sob 

todas as formas, mutilações, tratamentos cruéis, torturas e suplícios; 

b) A tomada de reféns; 

c) As ofensas à dignidade das pessoas, especialmente os tratamentos humilhantes e 

degradantes; 

d) As condenações proferidas e as execuções efetuadas sem prévio julgamento, 

realizado por um tribunal regularmente constituído, que ofereça todas as garantias 

judiciais reconhecidas como indispensáveis pelos povos civilizados. 

(2) Os feridos e doentes serão recolhidos e tratados. 

Um organismo humanitário imparcial, como a Comissão Internacional da Cruz 

Vermelha, poderá oferecer os seus serviços às partes no conflito. 

As Partes no conflito esforçar-se-ão também por pôr em vigor, por meio de acordos 

especiais, todas ou parte das restantes disposições da presente Convenção. 

A aplicação das disposições precedentes não afetará o estatuto jurídico das Partes no 

conflito (CICV, 1992a). 
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O caso mais comum ocorre, quando uma EMSP exerce atividades que dizem respeito 

aos elementos da autoridade governamental do Estado contratante, mesmo quando essa EMSP 

não seja órgão ou considerada órgão do Estado, se ela tiver sido autorizada pela Lei do Estado 

contratante a exercer elementos governamentais de sua autoridade estará assim enquadrada no 

artigo 5
o
 (ACDI). É o caso quando o Estado privatiza tradicionais funções públicas como a 

militar, a de polícia e a de operação de centros de detenção (TONKIN, 2011, p. 99). 

Mas em que se constituiria o critério do exercício da autoridade governamental?  

Não há um consenso internacional sobre essa definição e isso depende de outras 

variáveis. Independentemente disso, certas funções parecem ser intrinsicamente públicas 

pela sua própria natureza tais como o policiamento, e a administração de centros de 

detenção, entre outras. Um exemplo clássico seria a da empresa DynCorp contratada 

pelos EUA para realizar atividades de policiamento no pós-conflito bósnio, ou ainda a 

empresa CACI contratada também pelos EUA para interrogar prisioneiros na guerra 

do Iraque e como guardas desses centros de detenção (TONKIN, 2011, p. 100). 

Enquanto há um consenso internacional de que certas atividades realizadas pelas 

EMSP tais como o combate, o policiamento e a detenção são atividades que enquadram o 

exercício da autoridade governamental, em outras, há duvida, tais como - inteligência 

(largamente privatizada), segurança armada de pessoas e instalações, treinamento militar e 

etc. O fato dessas atividades serem tradicionalmente exercidas pelos Estados é insatisfatório, 

pois tem sido muito privatizadas em conflitos atuais (TONKIN, 2011, p. 101). 

O parágrafo anterior certamente é um dos pontos nevrálgicos da discussão sob EMSP, 

pois a retirada dessas atividades como do exercício da autoridade exclusiva do Estado dá 

ensejo a uma série de indagações não respondidas de forma efetiva pelas autoridades e atores 

interessados no assunto, em que pese à intensificação da privatização dessas funções nos dias 

de hoje. 

É importante ressaltar que a conduta da EMSP é atribuída ao Estado contratante de 

acordo com o artigo 5
0
 (ACDI) somente se ela se utiliza dos meios e dos poderes deste Estado 

para realizar as atividades contratadas, ou seja, age com aquela capacidade estatal sem a qual 

não poderia empreendê-las. É o caso da empresa CACI, contratada para interrogar presos em 

Abu Graib na guerra do Iraque (TONKIN, 2011, p. 100-101). 

O último caso de atribuição de responsabilidade de ato de uma EMSP ao Estado 

contratante se refere ao artigo 8 (ACDI) e é atinente as instruções estatais, a direção e controle 

do Estado sob a empresa contratada. Nesses casos é possível atribuir os atos da empresa como 

responsabilidade do Estado contratante (TONKIN, 2011, p. 114). 
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Tonkin conclui que na maioria dos casos as atividades das EMSP seriam enquadradas 

pelos artigos 5
o
 e 8

o
 (ACDI) e assim seria possível atribuir suas condutas a responsabilidade 

do Estado contratante. 

Cabe observar que os Estados: Contratante, de Operações e de Origem têm obrigações 

inerentes as EMSP advindas dos Direitos Humanos e do Direito Internacional Humanitário 

(DIH) as quais são inerentes a sua condição própria de Estado, onde se comprometeram a 

cumprir e fazer cumprir essas normas internacionais das quais são signatários. 

Mais uma vez, é patente a íntima ligação entre as EMSP e os Estados sob o ponto de 

vista jurídico onde cabe ao mesmo se responsabilizar pelos atos dessas empresas quando do 

enquadramento do caso, em apreço, como ato do próprio do Estado praticado por outrem em 

seu nome. De toda sorte, cabe aos Estados cumprir e fazer cumprir as normas de Direitos 

Humanos e de Direito Humanitário, as quais têm caráter universal, não podendo eximir-se de 

suas responsabilidades na sua tarefa de limitar a violência nos conflitos armados e tornar 

efetivos esses institutos. 

Por fim, em que pese a existência desses instrumentos internacionais voltados para a 

limitação da violência nos conflitos armados há uma grande dificuldade no enquadramento e 

responsabilização das EMSP e de seus integrantes, pela inexistência de um tratado vinculante 

específico sobre o tema. Somente conhecer as regras aplicáveis aos conflitos armados tem um 

valor, comprometer-se e aplicá-las ao caso concreto tem um valor inestimável e é dever de 

toda a Sociedade Internacional. 
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5 O MERCADO GLOBAL DA FORÇA 

 

Neste capítulo, discorre-se sobre a tentativa de diversos autores em classificar as 

EMSP indo desde aquelas ligadas ao centro das atividades militares àquelas ligadas as 

atividades militares logísticas e de segurança individual e de instalações. Posteriormente, 

estima - se a riqueza e a pujança dos negócios ligados as EMSP pelas cifras bilionárias 

envolvidas em seus contratos. Em seguida, destaca-se a extensão  da atuação global dessas 

empresas nos quatro cantos do mundo não havendo limites geográficos para sua atuação. Faz-

se, também, um apanhado de sua evolução e transformação, comparando-as a um camaleão, 

haja vista, seu caráter híbrido ao desenvolver  um variado rol de atividades, desde o pós - 

Guerra Fria até os dias atuais. Por fim, ressalta-se a importância da mão- de-obra militar para 

o sucesso dessa empreitada e o importante papel das EMSP na resolução dos conflitos 

armados modernos. 

 

5.1 O Perfil de um Mercado em Formação 

 

Este não é o primeiro mercado da força na história da humanidade. O Mercado que 

comercializava produtos e serviços em apoio aos conflitos armados era muito comum antes do 

Sistema de Estados vir a dominar o mundo político como conhecemos hoje. Lordes feudais 

suplementavam suas forças com contratados desde o século XII, bem como através da Paz de 

Vestfália de 1648 quase toda força era alocada pelo mercado privado. Assim, a ascensão do 

Estado imediatamente não precluiu o mercado da violência. Recentemente, os Estados 

delegam o controle sobre a força para entidades comerciais e participam do Mercado Global 

da Força tanto como supridores ou como compradores de serviços (AVANT, 2005, p. 26-27). 

Existe uma grande variedade de EMSP e diferenciá-las não é fácil dada a sua inter-

relação e similaridade, entretanto, o claro entendimento do fenômeno é imprescindível para 

entender a natureza dos serviços prestados bem como seu alcance. 

Alguns autores entendem que existem as Empresas Militares Privadas (EMP) e as 

Empresas de Segurança Privada (ESP). As EMP ofereceriam serviços ligados ao núcleo duro 

das funções desempenhadas pelas forças armadas – funções de combate direto - e as ESP 

realizariam unicamente serviços de apoio - normalmente do tipo policia e/ou logístico. As 

empresas por sua vez preferem se autodenominar empresas de segurança, tratando de afastar a 

ideia de participação em atividades de combate direto. Cabe ressaltar, entretanto, que na 

guerra moderna, a diferença entre as funções de apoio e funções de combate direto, não são 
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fáceis de discernir, haja vista a umbilical relação existente entre elas (IGLESIAS, 2010, p. 

76). 

Pode-se exemplificar a seguinte situação para desfazer a divisão acima: O 

estabelecimento da segurança armada de um depósito de suprimentos (víveres, combustível e 

munição) numa zona de combate por uma EMSP está umbilicalmente ligado ao esforço de 

guerra de um dos contendores – além da atividade de segurança de comboios de suprimento - 

é necessariamente um alvo militar de acordo com o próprio Direito Internacional Humanitário 

– difícil entender, portanto, que civis (no caso dos empregados das EMSP) estariam apenas 

realizando um serviço policial ou de segurança, nessas condições, sem maiores consequências 

para o poder relativo de combate entre os contendores. Deve-se lembrar, ainda, que segundo 

Clausewitz  a logística é condição de viabilidade dos conflitos e o que dizer da logística 

propriamente de combate executada pelas EMSP. Logo, decidiu-se pelo uso do termo EMSP 

o qual abarca todas as empresas que executam serviços ligados ao combate (serviços militares 

ou de segurança em combate) e que são normalmente executados pelas forças armadas. 

Não é outro o entendimento de Ortiz quando diz que em termos de debate ambos os 

termos podem ser utilizados tanto EMP como ESP, pois que são muito similares e nada 

impede que uma empresa preste serviço de outra natureza e categoria (ORTIZ, 2010, p. 46-

47). 

Ainda que não seja um tratado internacional vinculante o item 9 a)
1
 do prefácio de 

Documento de Montreux
2
 define EMSP  da seguinte forma: 

 

As EMSP são entidades comerciais privadas que prestam serviços militares e/ou de 

segurança. Os serviços militares e/ou de segurança incluem, em particular, os 

serviços de guarda armada e de proteção de pessoas ou objetos, como comboios, 

edifícios, e outros lugares, a manutenção e utilização de sistemas de armas, a 

custódia de prisioneiros, e o assessoramento ou a capacitação das forças de 

segurança e pessoal local (DOCUMENTO DE MONTREUX, 2008, p. 9, tradução 

nossa). 

 

Uma tipologia bem conhecida é a estabelecida por Singer onde ele se baseia numa 

ponta de flecha para estabelecer o tipo de empresa fazendo alusão à proximidade das 

                                                 
1
  9. Que, a los fines del presente documento, se entenderá que:  

   a) Las “EMSP”, como quiera que se describan a sí mismas, son entidades comerciales privadas que prestan 

servicios militares y/o de seguridad. Los servicios militares y/o de seguridad incluyen, en particular, los 

servicios de guardia armada y de protección de personas y objetos, como convoyes, edificios y otros lugares; el 

mantenimiento y la explotación de sistemas armamentísticos; la custodia de prisioneros; y el asesoramiento o 

la capacitación de las fuerzas y el personal de seguridad locales 
2
  O Documento de Montreux é fruto da iniciativa conjunta do Governo Suíço e do Comitê Internacional da Cruz 

Vermelha cuja finalidade é promover o respeito ao Direito Internacional Humanitário e aos Direitos Humanos 

sempre que as EMSP estejam presentes em conflitos armados. 
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empresas com a linha de frente. Desse modo, é estabelecido um paralelismo com as unidades 

dos exércitos regulares, considerando estes como seus clientes primordiais. 

A divisão de Singer considera três categorias: 

 

- Empresas provedoras de serviços militares, que focalizam no entorno tático e que 

operam muito próximas a primeira linha de frente, dirigindo e executando operações 

de combate (exemplos: Sandline e Executive Outcomes) ; 

- Empresas consultoras militares, que proporcionam assessoramento, instrução e 

adestramento, não interferindo diretamente no combate. Oferecem análise tanto no 

nível estratégico como no nível operacional sendo o cliente que assume os riscos do 

combate operacional (exemplos: MPRI e DynCorp) e  

- Empresas de apoio militares, que proporcionam assistência em funções 

relacionadas de forma direta com o uso da força letal. Estas funções normalmente 

logísticas são essenciais para a condução das operações militares, mas sua atuação 

encontra-se distante da linha de frente (exemplo: Brown and Roots e SAIC) 

(SINGER, 2008, p. 91-100). 

 

 A crítica a este tipo de classificação é a de que nos campos de batalha atuais as frentes 

são difusas e fluídas e o conflito se desenvolve em todo Teatro de Operações (TO). 

(IGLESIAS, 2010, p. 78). 

Outra forma de classificação copiada inclusive pelos norte-americanos é a de Spearin, 

onde há o agrupamento de todas as empresas que proporcionam serviços militares diversos 

sob o termo contratista – ainda que a linha divisória entre elas seja difusa ele cita três tipos de 

contratistas: 

 

- Contratistas que realizam funções logísticas, tanto no Teatro de Operações como 

no território nacional, tais como manutenção, transporte, serviços sanitários, 

alimentação e outros; 

- Contratistas envolvidos em manutenção e manejo de equipamentos ou sistemas de 

armas complexos e 

- Contratistas que prestam serviços militares e/ou policiais tais como adestramento 

de unidades, assessoramento, proteção de instalações ou de pessoas e desminagem 

(SPEARIN, 2003, p. 30). 

 

O Departamento de Defesa dos EUA também utiliza o termo contratista de forma 

genérica para referir-se ao conjunto de pessoas/empresas que pode proporcionar alguns dos 

seguintes serviços: apoio as bases militares, segurança, construção, transporte, comunicações, 

e outros. O Departamento de Defesa dos EUA não utiliza o termo militar para referir-se as 

empresas que executam serviços de segurança, ao invés vez desse termo, usa o termo      

Empresa de Segurança Privada, as quais se dividem em duas grandes categorias em função do 

tipo de trabalho que realizam – serviços armados: tais como, segurança estática (de 

instalações), segurança de comboios e escoltas (proteção de personalidades) e serviços de 

segurança sem armas: tais como, coordenação operacional (estabelecimento de centros de 
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comando e controle), análise de inteligência, instrução e adestramento em funções de 

segurança (IGLESIAS, 2010, p. 81). 

Os serviços ofertados pelas EMSP têm se adaptado ao aumento crescente da demanda, 

estendendo-se por todas as funções relacionadas com o combate e com o apoio ao combate as 

quais os exércitos desenvolvem ao realizarem suas operações militares (IGLESIAS, 2010, p. 

81). 

Dos diferentes tipos e definições de EMSP anteriormente expostos vê-se que os 

serviços que essas empresas ofertam variam enormemente de uma empresa para outra de 

acordo com a sua especialização. Desse modo, cada empresa procura se especializar num 

setor, optando por mudar de atividade unicamente se obtém benefícios econômicos, como 

primeiro objetivo de toda companhia mercantil ou de acordo com seu interesse em aumentar 

seu prestígio como empresa (KINSEY, 2006, p. 9). 

Assim, torna-se muito difícil caracterizar uma empresa apenas como militar ou de 

segurança, pois na prática os interesses econômicos e comerciais, além de outros, é que serão 

os fatores preponderantes para a tomada desta decisão ainda que haja uma classificação 

preliminar com diferentes enfoques como já visto. 

Uma caracterização baseada nas tradicionais funções castrenses pode esclarecer 

melhor a tipologia dessas empresas o que nos permite efetuar uma comparação entre o 

público e o privado, conforme  a que segue: 

Funções de combate:  

a)  apoio operativo ligado a ações de combate direto. É necessário indicar que o 

número de empresas que ofertam a possibilidade de levar a cabo tarefas de 

combate direto é muito reduzido, haja vista sua íntima ligação e implicações 

com a atividade mercenária e assim sem a devida legitimidade que as EMSP 

como corporações legais que são, tratam de buscar e manter. Não obstante, a 

possibilidade continua aberta. Como exemplo, tem-se o caso que se tornou 

público em que o governo dos Emirados Árabes Unidos (EAU) chegou a um 

acordo com a empresa Reflex Responses, conhecida como R2, para o 

adestramento de um batalhão, composto de 800 integrantes de várias 

nacionalidades. Haja vista a falta de confiança em suas próprias forças armadas 

considerou que esta unidade seria a melhor solução para reforçar suas 

capacidades militares. De acordo com o contrato firmado de mais de 500 

(quinhentos) milhões de dólares, entre as tarefas contratadas tem-se: combate 
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urbano, controle de massas, inteligência, segurança das instalações e operações 

especiais; 

b) segurança de pessoas, bases, infraestruturas e comboios. Inclui a instalação e 

operação de serviços de segurança em pontos sensíveis como bases militares, 

aeroportos, oleodutos etc. Engloba a proteção de transporte de provisões e 

abastecimento. Realiza segurança e escolta de autoridades
3
 e de bens privados; 

c) o manejo de sistemas de armas é outra atividade que deve ser incluída como 

função de combate, como exemplo existe a participação de EMSP no manejo 

de operações de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) em ações de 

combate no Afeganistão. 

 

Funções de apoio ao combate: 

a) assessoramento e adestramento. Trata de diversas atividades que se estendem 

desde consultoria sobre reforma e reestruturação das forças armadas, 

assessoramento em política de defesa, planejamento a nível político, 

estratégico, operacional e tático. O adestramento, normalmente está 

relacionado com o combate e inclui instrução para forças locais sejam militares 

ou policiais; 

b) inteligência, vigilância e reconhecimento. Estas atividades estão relacionadas 

com a obtenção e o processo de obtenção de informações por diversos 

métodos, tais como; interrogatório de detidos, fotointerpretação, 

reconhecimento por satélite ou aéreo, assim como, analise de sinais e de 

imagens; 

c) conscientização cultural e missões cívico-militares. Relacionadas as operações 

de contra insurgência com a finalidade de logra um melhor conhecimento das 

aspirações e necessidades das pessoas que estão presentes no Teatro de 

Operações (TO). A coordenação com outros atores civis – o que nos dias de 

hoje é fundamental para o êxito da operação como um todo. Neste âmbito as 

EMSP tem a possibilidade de prover vários profissionais de diferentes áreas do 

conhecimento para o exame das condições culturais da população na zona de 

combate; 

                                                 
3
  O principal responsável pelos EUA no Iraque, e chefe da Autoridade Provisional da Coalizão, Paul Bremer, 

durante seu mandato, entre maio de 2003 e junho de 2004, foi escoltado por contratistas da EMSP Blackwater 

(atual Academi). 
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d) desminagem. Normalmente desenvolvida no marco de operações humanitárias 

e de ajuda desenvolvendo a limpeza de áreas minadas e armazenamento e 

destruição de artefatos explosivos. 

 

Funções de apoio logístico ao combate: 

a)  o apoio logístico é o setor onde se encontra a maior parte das EMSP na 

atualidade, inclui uma ampla variedade de serviços tais como, manutenção de 

sistemas de armas, operação e manutenção de sistemas de comando e controle, 

comunicações e informações, transporte terrestre e aéreo, abastecimento de 

água, víveres e outros, contratação de mão de obra local para construção e 

manutenção de bases, quartéis e campos de prisioneiros de guerra ou de 

refugiados, armazenamento e distribuição de combustível e engenharia para a 

construção de infraestruturas (IGLESIAS, 2010, p. 82-83). 

 

É fácil concluir pela necessidade de uma classificação das EMSP de modo a 

identificá-las por grupos de atividades públicas e privadas. Infelizmente, essa classificação 

não existe e cada uma faz a denominação conforme os seus principais interesses e 

conveniências. No centro do debate, permanece a dúvida, dentro das atividades inerentemente 

estatais relativas ao uso da força, o que pode ser realmente privatizado. 

Nessa linha de raciocínio, um tratado vinculante atinente aos Estados, conforme 

proposta do Grupo de Trabalho sobre o uso de Mercenários das Nações Unidas, poderia 

solucionar a questão sobre o que poderia ser privatizado, porém, isso parece pouco provável  

de se materializar no curto prazo, haja vista, o interesse de potências ocidentais, 

principalmente os EUA e o Reino Unido, em apostar na autorregulação do setor, em 

detrimento da possibilidade de um tratado com esse propósito. 

A expansão e a dimensão das EMSP são cada vez maiores, sua contratação mundo a 

fora se encontra em ascendência, fala-se na formação de um mercado global. Sua inter-relação 

com as decisões políticas que perfazem a segurança e a defesa de vários Estados tem se 

tornado usual e próxima. Aquilatar seu mercado é difícil pelo próprio grau de sigilo de seus 

contratos e pela heterogeneidade das atividades que exercem, dificultando sua classificação. 

Porém, o impacto dessa transformação se faz sentir quando das discussões acaloradas que o 

tema apresenta (SINGER, 2008, p. 78). 

O Centro para o Controle Democrático das Forças Armadas, em Genebra, (DCAF) 

assinala que em fevereiro de 2008 mais de 150 empresas ofereciam seus serviços em mais de 
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cinquenta países. Os dados referentes a essa indústria devem ser observados com muita 

cautela, pois não existe estudo pormenorizado sobre o assunto que indique quais as fontes e 

fatores considerados para apresentar as cifras. Os dados usualmente se veem encobertos pela 

orientação política do autor dos mesmos – em consequência, os dados apresentam fortes 

variações em função das fontes consultadas. Certas estimativas estabelecem que no ano de 

2003 o mercado era de cerca de 900 (novecentos) milhões de dólares e que em 2005 já havia 

passado de 2,5 (dois e meio) bilhões de dólares. Outra estimativa da conta de que em 2003 o 

mercado era de quase um bilhão de dólares (AVANT, 2005, p. 8; IGLESIAS, 2010, p. 97). 

Infelizmente, a pouca transparência dos dados não permite uma apreciação exata da 

sua dimensão. Dados estimativos apontam que o faturamento anual do Mercado Global da 

Força, gira em torno de 100 (cem) bilhões de dólares, indicando sua saúde financeira e seu 

poder. (SINGER, 2008, p. 78). 

Alguns fatores impedem de determinar com precisão a dimensão desse mercado tanto 

no que se refere ao número total de empresas no mundo, como o relativo as suas cifras 

financeiras: a ausência de transparência no setor, a inexistência de uma categorização 

adequada e uniforme, o fato de que pequenas empresas aparecem e desaparecem em breves 

intervalos de tempo e ainda a atividade de empresas fantasmas não registradas legalmente, 

dificultam qualquer tentativa de delinear precisamente este mercado. Uma solução é a 

consulta de organismos oficiais dos EUA para os casos do Iraque e do Afeganistão 

(IGLESIAS, 2010, p. 97). 

De acordo com estimativas do Escritório de Orçamento do Congresso dos EUA, 

somente entre 2003 e 2007 o Departamento de Defesa contratou serviços para o Teatro de 

Operações do Iraque num valor de 76 (setenta e seis) bilhões de dólares (CBO, 2008). 

No ano de 2007, e no primeiro semestre de 2008, o Departamento de Defesa dos EUA 

alocou para os conflitos do Iraque e Afeganistão 30 (trinta) bilhões de dólares sendo 5 (cinco) 

para o Afeganistão e 25 (vinte e cinco) para o Iraque (U.S GOVERNMENT 

ACCOUNTABILITY  OFFICE. GAO,  09-19, 2008). 

Ainda quanto ao aspecto econômico a Comission on Wartime Contracting in Iraq and 

Afghanistan - Final Report to US Congress. August, 2011, p.25 - calculou em cerca de (cento 

e trinta e nove) bilhões de dólares, entre 2002 e 2011, os gastos dos EUA com as EMSP nos 

dois países. 
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Quadro 3 - Principais EMSP e valores recebidos em apoio as operações no Iraque e Afeganistão entre os 

anos fiscais de 2002 – 2011 nos EUA 

 

Nr 
EMSP 

Valor em Bilhões de 

dólares 

1 

 
KBR 40,8 

2 

 
DynCorp 7,4 

3 

 
Fluor International 5,0 

4 

 
Combat Support Associates 3,6 

5 

 
L-3 Communications 1,7 

6 
Blackwater Lodge and 

Training Center 
1,4 

7 

 
Triple Canopy, Inc. 1,2 

Fonte: elaborado pelo autor com base em: Comission on Wartime Contracting in Iraq and Afghanistan. 

Transforming Wartime Contracting, Controlling Costs, Reducing Risks. Final Report to US Congress (Aug. 

2011, p. 20). 

 

Ao final de 2010, havia operando no Iraque cerca de 100 (cem) empresas as quais 

proporcionavam segurança, logística, apoio à infraestrutura, além de missões de comboio as 

tropas norte-americanas e demais clientes (IGLESIAS, 2010, p. 98). 

No tocante ao Afeganistão, em 2010, operavam cerca de 52 (cinquenta e duas) 

empresas, sendo que algumas sem licença. No final de 2010, trabalhavam para o 

Departamento de Defesa mais de 90000 (noventa mil) contratistas dos quais 19000 (dezenove 

mil) eram armados e estas cifras não deixaram de crescer tendo variação de 400 % 

(quatrocentos) entre 2008 e 2010. Estes dados se comparados ao efetivo de militares dos 

EUA, indicam que a proporção entre forças regulares e contratistas empregados é a mais alta 

nunca alcançada pelo exército dos EUA e não tem comparação com qualquer outro exército 

do mundo. A inexistência de um registro centralizado das EMSP tanto no Iraque como no 

Afeganistão, infelizmente, nos aponta dados com forte variação (IGLESIAS, 2010, p. 98). 

É importante também ter uma ideia dos serviços executados no Iraque e no 

Afeganistão em apoio às operações, pois há uma concentração nos serviços de apoio logístico, 

nessas operações, conforme quadro seguinte. 
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Quadro 4 - Serviços e valores recebidos pelas empresas em apoio às operações no Iraque e Afeganistão 

entre os anos fiscais 2002-2011 

 

Nr 
Serviços 

Valor em Bilhões de 

dólares 

1 

 
Serviços de apoio logístico 46,5 

2 
Construção de instalações 

 
10,4 

3 

 
Serviços de alimentação 6,6 

4 

 
Assistência técnica 5,5 

5 
Outros Serviços 

 
5,2 

6 

 
Serviços de Guarda 3,8 

7 
Manutenção e reparo de 

veículos e trailers 
2,4 

Fonte: elaborado pelo autor com base em: Comission on Wartime Contracting in Iraq and Afghanistan. 

Transforming Wartime Contracting, Controlling  Costs, Reducing Risks.Final Report to US Congress (Aug. 

2011, p. 26). 

 

O mercado britânico dedicado aos serviços de apoio a defesa, em 2005, movimentou 

cerca de 7 (sete) bilhões de dólares enquanto, na Alemanha e Austrália, mercados depois do 

norte-americano e britânico,  mais importantes, o movimento chegou a cerca de 2 (dois) 

bilhões e 1(um) bilhão de dólares, respectivamente. Independentemente da precisão ou 

imprecisão dos números depreende-se que o Mercado Global da Força vive, no início do 

século XXI, um momento de dinamismo e crescimento (IGLESIAS, 2010, p. 100). 

É de se supor com grande possibilidade de acerto, que a economia política do Mercado 

Global das EMSP está contribuindo para transformar as Relações Internacionais 

contemporâneas. A organização, a formação, e a evolução desse mercado dependem de 

decisões essencialmente políticas com consequências para Segurança Internacional e o 

próprio Direito Internacional (NUÑEZ IBAÑEZ, 2013, p. 83). 

Os principais clientes das EMSP são os Estados e a sua motivação, normalmente, é a 

seguinte: insuficiente disponibilidade de pessoal militar qualificado, redução drástica dos 

efetivos militares e do seu orçamento, transformações na forma de combater, aumento da 

demanda por parte dos Estados débeis, a luta antiterror, o rechaço da opinião pública diante 

das baixas de seus exércitos regulares e a tendência à privatização com a intenção de reduzir 

custos num ambiente internacional cada vez mais globalizado e neoliberal. (SINGER, 2008, 

p. 13-18; GARCIA; PAREJA, 2013, p. 61). 
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Quanto à redução, acentuada e generalizada, dos efetivos militares no pós-Guerra Fria  

a qual veio a criar um vácuo de pessoal militar especializado, no setor público, e, ao mesmo 

tempo, dispôs outro tanto para ser utilizado pela iniciativa privada em serviços militares e de 

segurança. Ortiz esclarece a questão com o quadro a seguir, o qual demonstra a forte redução 

dos efetivos militares em países importantes no cenário internacional. 

 

Quadro 5 - Redução de efetivo militar entre 1989-2009 

Estados 1989 1999 % de 1989 2009 % de 1989 

EUA  2124000 1371000 64,5 1452337 68,3 

Reino Unido 311.650 2124000 68,2 187210 60,1 

África do Sul 103000 69950 67,9 62082 60,3 

Israel 141000 173500 123 176500 125,2 

URSS/Rússia 4258000 1004100 23,6 1027000 24,1 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Ortiz (2010, p. 54). 

 

Embora hajam outros clientes os Estados são os mais importantes em virtude do valor 

dos contratos e do próprio negócio envolvido. Os EUA e o Reino Unido são os países que 

dominam esse mercado e que mais contratam. 

Os EUA em escala global é o ator que mais se utilizou dessas empresas graças às 

transformações preparadas pelo governo de Ronald Reegan nos anos 80 e a Logistics Civil 

Augumentation Programm, Army Regulation 700-137, (LOGCAP), guarda – chuva 

institucional que estabeleceu, em 1985, as condições para que o exército dos EUA pudesse 

recorrer a contratistas privados (ENGBRECHT, 2011, p. 66-76; GARCIA; PAREJA, 2013, p. 

62). 

O primeiro contrato amparado no LOGAP foi firmado em 1992, com a Brown & 

Roots (parte da KBR), filial da Halliburton, e permitiu a utilização dos serviços logísticos 

dessa empresa durante os anos 90, na Somália, Bósnia, Kosovo, Macedônia, Hungria, Arábia 

Saudita e Ruanda. O segundo foi firmado, em 1997, com a DynCorp para atuação na 

Colômbia, Guatemala, Equador, Timor e Panamá. O terceiro foi firmado novamente com a 

Brown & Roots, em virtude da guerra global ao terror, com atuação no Iraque e Afeganistão, 

Kuait, Djibuti e Geórgia. Em virtude das críticas públicas à KBR e as práticas pouco 

competitivas do governo, em 2010, foram firmados vários contratos no marco do LOGCAP 

IV com a Flour Interncontinaltal, DynCorp, KBR e SERCO para a provisão de diversos 

serviços  de apoio ao exército estadunidense no Afeganistão, Iraque, Bahrein e no Kuait. 
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O controle desses contratos é extremamente difícil e depende da organização 

institucional de cada Estado, normalmente, quanto mais forte o Estado maior seu grau de 

controle, porém, quanto maior a demanda por serviços militares ou de segurança, maior é a 

margem de incapacidade para controlá-los o que se torna muito perigoso (AVANT, 2005, p. 

34-43; GARCIA; PAREJA, 2013, p. 63). 

 

Quadro 6 - Comparativo de efetivo em conflitos armados dos EUA entre contratistas e militares 

 

CONFLITO 

RAZÃO 

CONTRATISTA/MILITARES 

Guerra Civil 1:5 

I Guerra Mundial 1: 20 

II Guerra Mundial 1:7 

Coréia 1: 2,5 

Vietnam 1:6 

Golfo 1: 60 

Afeganistão 1: 1 

Iraque 1: 1 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Garcia e Pareja (2013, p. 64). 

 

O quadro mostra que historicamente nos EUA há uma evolução entre a quantidade de 

contratistas e de tropas norte-americanas empregadas nos diversos conflitos armados. Nota-se 

uma acentuado crescimento dos chamados contratistas durante o tempo, chegando inclusive a 

quantidade de contratistas superar a quantidade de tropas como o que ocorreu no Iraque e 

Afeganistão. 

Outro dado interessante é que, em 2010, os EUA tinham mais de 260000 (duzentos e 

sessenta mil) empregados de EMSP, no Iraque e no Afeganistão, contratados pelo 

Departamento de Defesa, Departamento de Estado e a Agência para o Desenvolvimento 

Internacional, sendo que apenas cerca de 46000 (quarenta e seis mil), eram norte-americanos 

(GARCIA; PAREJA, 2013, p. 62-65). 

É fácil concluir que nos conflitos do Iraque e do Afeganistão os EUA fizeram intenso 

uso das EMSP, sendo consideradas essenciais para o desenvolvimento e o sucesso das 

operações haja vista seu imprescindível apoio. Entretanto, verificou-se uma situação de 

descontrole e a carência de mecanismos de fiscalização para evitar abusos e graves violações 

de Direitos Humanos e do Direito Humanitário. 
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        Como já visto, a maioria das empresas pertencem aos EUA e ao Reino Unido. É 

um mercado em vigorosa ascensão e passou recentemente por um processo de concentração - 

com a formação de grandes grupos empresariais que são contratistas habituais do 

Departamento de Defesa dos EUA. Dessa forma, o complexo industrial militar se estende 

também ao setor de serviços militares e de segurança, além da sua tradicional participação no 

fornecimento de produtos bélicos (GARCIA; PAREJA, 2013, p. 69).  

Quanto às associações, duas se destacam, a International Peace Operations Association 

(IPOA) 
4
 fundada em 2001 para promover os interesses e as demandas das grandes EMSP dos 

EUA – tem um discurso de responsabilidade social como marketing e põe ênfase numa 

melhor regulação do setor e a British Association of Private Security Companies (BAPSC)
5
, 

que congrega EMSP  localizadas no Reino Unido e que  advoga por uma autorregulação  para 

o setor. As duas organizações participam do processo de autorregulação do setor com apoio 

da Suíça, do Reino Unido e  dos EUA (GARCIA; PAREJA, 2013, p. 71, 81-82). 

 

5.2 Um Mercado nos Quatro Cantos do Mundo 

 

O que é mais surpreendente é que não apenas esse mercado simplesmente existe, mas 

se tornou global tanto no seu escopo quanto em suas atividades. Iniciando, em 1990, essas 

empresas tem tido papel ativo em zonas de conflito e de transição, através do mundo. Elas 

tem apresentado um papel crítico em vários conflitos e frequentemente são o ator 

determinante e tem operado com  impacto estratégico no processo e no resultado dos conflitos 

armados contemporâneos (SINGER, 2008, p. 9). 

Em outras palavras, pode-se dizer que as EMSP configuram um verdadeiro Mercado 

Global da Força no século XXI trazendo para o cenário das Relações Internacionais um ator 

que goza de muita influência política, econômica e militar em todo mundo. Seus tentáculos 

atingiram todos os continentes e a sua pujança é percebida pela acentuada demanda por seus 

serviços nos conflitos armado pós-Guerra Fria. 

                                                 
4
 Seu site é <www.stability-operations.org.>. 

5
 Seu site é <www.bapsc.org.uk>. 



      103 

 

5.2.1 África 

 

A África é um continente com frágeis estruturas estatais e legado de guerras civis que 

combinados tem como resultante um ambiente de extrema  insegurança onde as EMSP 

tiveram e tem uma atuação constante. 

A Guerra Civil angolana ilustra bem a participação das EMSP nesse ambiente. Mais 

de oito EMSP participaram do conflito a favor e contra o governo. Quase todos os 

empregados dessas empresas eram estrangeiros de todos os cantos do mundo - da legião 

estrangeira francesa, paraquedistas sul-africanos, pilotos ucranianos, combatentes ghurka 

nepalinos e outros.  A Executive Outcomes foi uma das primeiras empresas que atuaram na 

guerra civil angolana, sendo contratada, em 1993, para treinar o exército angolano e conduzí-

lo a batalha. Seus empregados voaram em aeronaves angolanas e realizaram ações de 

comandos contra a UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola). Outra 

empresa a International Defense and Security (IDAS) foi instrumental para o governo 

angolano na  defesa de campos de diamantes e no bloqueio de rotas de suprimentos para os 

rebeldes. Outras empresas proveram  uma serie de serviços, tais como; reconhecimento aéreo 

- realizado pela Airscan e minagem realizado pela Ronco and DSL.Os rebeldes por sua vez, 

utilizaram EMSP para obter vantagens militares. Essas empresas treinaram tática junto às 

forças rebeldes e assessoramento de combate na melhor utilização de tanques e artilharia 

(SINGER, 2008, p. 10-11). 

Na guerra da República Democrática do Congo (antigo Zaire) não foi diferente. Em 

meados de 1990, quando seu regime começou a cair o ditador Mobuto Sese Seko chegou a 

negociar com a MPRI e com a Executive Outcomes para ajudá-lo contra os rebeldes liderados 

por Laurent Kabila. Nenhuma dessas firmas chegou a fechar contrato, pois o regime estava 

muito fraco e era improvável que estivesse em condições de efetuar o pagamento. Entretanto 

outra empresa chamada Goelinha, acabou por assistir o governo, mas não foi bem sucedida. O 

ditador Mobuto foi deposto e Kabila assistido pela Betchel Company tomou o poder. O 

governo de Kabila também foi ameaçado por uma coalizão de rebeldes que incluíam ex-

apoiadores de Mobuto que contrataram a empresa Stabilco. Kabila por sua vez contratou a 

Executive Outcomes a qual proporcionou apoio aéreo, assistência em guerra eletrônica e 

executou missões de segurança armada (SINGER, 2008, p. 10). 

No Sudão a empresa Airscan operou para proteger os campos de petróleo dos rebeldes 

e outras empresas como a Executive Outcomes realizaram funções similares nos conflitos da 
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Algeria, Costa do Marfim, Quênia e Uganda. Na guerra da Libéria a International Charter Inc. 

(ICI) and Pacific Architecs and Engineers (PAE) proveu aviões militares e apoio logístico 

para a força de paz do Grupo de Monitoramento dos Estados da África Ocidental. O uso de 

EMSP na África não se restringiu aos governos ou companhias mineiras os rebeldes também 

foram apoiados no Senegal e na Namíbia como também em Angola, provendo treinamento 

militar. No Burundi, por exemplo, os rebeldes receberam  treinamento operacional da empresa 

South African enquanto a Dyncorp negociava o apoio logístico para a aliança rebelde no 

Sudão (SINGER, 2008, p. 10-11).  

 

5.2.2 Europa 

 

No verão de 1995, na guerra da ex-Iugoslávia, uma ofensiva croata contra os sérvios 

chamou a atenção do mundo. A milícia croata de outrora havia se transformado num exército 

profissional. De acordo com oficiais europeus que testemunharam a operação a travessia de 

curso d’água realizada pelos croatas foi muito semelhante à prescrita num manual do exército 

dos EUA. A única diferença é que a tropa era croata e não norte-americana. Essa 

transformação do exército croata foi o ponto de inflexão em toda guerra. A partir daí os 

sérvios passaram a realizar operações defensivas o que nunca tinham realizado até então. 

Assim, a guerra, em pouco tempo, com a reversão da campanha terrestre e o apoio dos 

bombardeios da OTAN chegou a seu termo. A questão central discutida,  não foi relativa ao 

auxílio estrangeiro, mas sim sobre o exato papel de uma EMSP baseada nos EUA, – a 

Military Professional Resources Incorporated (MPRI) – a qual assessorou o exército croata 

durante esse período. A crença geral era de que a empresa tinha realizado o treinamento 

militar e assistido no planejamento da operação o que foi certamente crucial para o seu 

resultado (SINGER, 2008, p. 5). 

A empresa MPRI teve similar participação no conflito do Kosovo e na reestruturação 

do exército da Macedônia.  O comandante do Exército de Libertação do Kosovo (ELK), 

General Ceku e muitos de seus soldados receberam treinamento da MPRI. As atividades 

dessas empresas vão além dos Balcãns.  Para atingir os padrões operacionais da OTAN, por 

exemplo, o exército Húngaro contratou a empresa Cubic para reestruturá-lo. A cidade de 

Londres é um verdadeiro hub não oficial dessa indústria e as forças armadas britânicas 

exemplificam, atualmente, a tendência à privatização de atividades militares e dão sentido a 

penetração dessa indústria no mercado europeu. Atualmente, as EMSP perfazem serviços 
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essenciais para as forças britânicas, frequentemente em áreas que ninguém esperaria que uma 

firma privada pudesse atuar (SINGER, 2008, p. 12). 

 

5.2.3 Ásia 

 

A contratação mais conhecida de uma EMSP na Ásia foi da empresa Sandline na 

guerra civil da Papua Nova Guiné, em 1997 , e um dos únicos casos em que o contrato entre 

um governo e uma EMSP se tornou público.  O exército de Taiwan, por sua vez contratou a 

MPRI para realizar serviços de assessoramento militar. No Nepal, ex-soldados Ghurka que já 

lutaram no exército britânico e indiano formaram a EMSP Ghurka Security Guards. No 

Camboja, uma firma francesa a Cofras já realizou tarefas de desminagem. A Indonésia usou a 

Executive Outcomes para executar operações de comandos e outras empresas como a 

Dyncorp para apoiar a intervenção no Timor Leste. O governo indonésio também contratou a 

empresa Strategic Communications Laboratories – especializada em operações psicológicas 

em conflitos armados para ajudá-lo a responder os movimentos de secessão e a violência 

religiosa. A Austrália está na linha de frente entre os países asiáticos inserida na tendência a 

privatização como os britânicos anunciou  um plano para privatizar certas atividades militares 

– o mais interessante é que o país privatiza a tarefa de recrutamento de seus militares a 

empresa Manpower (SINGER, 2008, p. 14, 193). 

 

5.2.4  América 

 

A presença de EMSP no conflito da Colômbia pode ser exemplificada pela 

participação das empresas AirScan, DynCorp e a EAST Inc  contratadas pelo governo dos 

EUA, no bojo do Plano Colômbia, as quais são acusadas de não apenas auxiliar na luta 

antidrogas mas também de participar de operações de contra insurgência e de inteligência.  A 

despeito se ser a maior potência militar do mundo, os EUA fazem o mais extensivo uso das 

EMSP em suas operações. Cabe ressaltar que as principais ações militares dos EUA, no pós-

Guerra Fria tiveram consideráveis  níveis de utilização da indústria militar privada. 

(AXELROD, 2014, p. 317-319; SINGER, 2008, p. 14-16). 
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5.3 Um Camaleão Multifacetado  

 

A origem imediata das atuais EMSP se encontra nas últimas décadas da Guerra Fria e 

tem haver com o enfretamento bipolar então existente. A natureza dessas empresas se ajusta 

em grande medida aos modelos norte-americano e britânico haja vista a demanda nesses 

países. No caso do Reino Unido são empresas muito próximas ao mercenariado com o apoio 

do Estado e no caso dos EUA uma evolução do tradicional apoio logístico prestado por 

companhias estadunidenses ao seu exército regular. Como exemplos desse período temos a 

Watchguard International e Vinnell Corporation (IGLESIAS, 2010, p. 101). 

A Watchguard Internacional é um exemplo clássico desse período. No início dos anos 

sessenta, no século passado, empresários britânicos decidiram empregar mercenários com o 

fim de defender os interesses britânicos na Guerra Civil do Yêmem. A participação desses 

mercenários no conflito teve tanto êxito que eles decidiram formalizar a experiência criando a 

Watchguard International em 1967 sendo considerada a primeira empresa comercial moderna 

dedicada a prover serviços militares e de segurança.  

Esta empresa empregava pessoal militar britânico especializado em operações 

especiais, trabalhou no adestramento de militares de alguns sultanatos do Golfo Pérsico 

proporcionando apoio no combate de dissidentes contra esses regimes, além de 

assessoramento militar e segurança pessoal de chefes de Estado, tudo isso levado a cabo com 

o consentimento do governo britânico, sendo que acabou por encerrar suas atividades na 

década de 1970 (ARMSTRONG, 2008, p. 21; KINSEY, 2006, p. 47). 

Outro exemplo é a Vinnell Corporation fundada em 1931. A empresa inicialmente se 

dedicava a construção de infraestruturas durante o conflito do Vietnam chegando a construir 

bases militares e a realizar a manutenção de diversos equipamentos. Em 1970, passou também 

a se dedicar ao adestramento e a instrução militar quando se converte numa EMSP. 

        Para Singer (2008, p. 95-96) a Vinnell é uma EMSP de consultoria provendo 

aconselhamento militar nos níveis tático, operacional e estratégico, treinamento e 

reestruturação de forças armadas não se engajando diretamente em combate. 

A Vinnel Corporation além de integrar esse mercado como uma grande empresa tem 

participação destacada na indústria armamentista. Está radicada nos EUA, e suas atividades 

são: formação militar, logística, manutenção de equipamentos e sistemas de armas, 

consultoria em segurança e outros. Seus vínculos com o exército dos EUA e serviços de 

inteligência se consolidaram durante a guerra do Vietnam, onde  a empresa chegou a ter cerca 

de 5000 (cinco mil funcionários) operando secretamente em atividades de inteligência 
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encobertos como operários da construção. Já em 1975, obteve um contrato do governo dos 

EUA para formar a guarda nacional da Arábia Saudita. Sua relação com o governo saudita 

chegou a colocá-la como alvo da Al Qaeda em 1995 e 2003. Ao menos duas brigadas sauditas 

que combateram na primeira Guerra do Golfo foram instruídas e equipadas pela Vinnell 

Corporation. A Vinnel foi ainda contratada pelos EUA, em 2003, para formar o exército 

iraquiano vindo a obter outros contratos cujo total atingiu a cifra de 200 (duzentos) milhões de 

dólares. Em 2002, foi adquirida pelo poderoso grupo Northrop Grumman Corporation, 

gigante da indústria armamentista (GARCIA; PAREJA, 2013, p. 72; KINSEY, 2006, p. 99). 

Com o fim da Guerra Fria surgem novas necessidades de segurança e o setor privado 

não perde a oportunidade de intensificar seus negócios. Nesse período, floresce uma nova 

modalidade de EMSP que vai se caracterizar pelos seguintes aspectos: 

a)  as EMSP são dotadas de estrutura corporativa e personalidade jurídica, 

iniciando a operar de forma aberta ao mesmo tempo em que suas relações com 

seus clientes deixam de estar sujeitas ao segredo total; 

b)  outro traço importante é que nesse período ocorre uma oferta de serviços 

ligados ao combate direto. Esta característica própria das atividades militares 

ofensivas aproximava essas EMSP das antigas companhias mercenárias que 

combateram na Europa nos séculos XVI e XVII, mas isso minava sua 

legitimidade e provocava rechaço por certos Estados e Organizações 

Internacionais (IGLESIAS, 2010, p. 133). 

 

Este padrão de EMSP desapareceu já que nenhuma das atuais EMSP, pelo menos de 

forma transparente, proporciona serviços ligados ao combate direto. 

Para Singer (2008, p. 93-95) a Executive Outcomes (EO) e a Sandline são 

exemplos de empresas que proviam serviços militares típicos das forças armadas tendo 

inclusive entrado em combate em Angola, Serra Leoa e Papua Nova Guiné. 

Como ícone desse padrão de EMSP, cita-se a Executive Outcomes fundada, em1989, 

por Eben Barlow,  militar das forças sul-africanas durante o regime do apartheid. Em 1993, 

foi registrada na África do Sul, mas depois foi inscrita e registrada em Londres haja vista que 

as leis anti-mercenário do Reino Unido eram mais flexíveis que as da África do Sul. A 

empresa se utilizava de militares sul-africanos o que lhe dava um adestramento e doutrina 

comum e isso potencializava seu trabalho em operações de contra insurgência. 

Seu primeiro contrato fora da África do Sul foi em Angola durante a Guerra Civil 

entre os rebeldes da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) e o 
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governo do Movimento Popular de Libertação Nacional (MPLA). A entrada de EO no 

conflito em 1993 se deu por intermédio de investidores que requereram seus serviços para 

recuperar uma refinaria de petróleo na cidade de Soyo que estava nas mãos da UNITA. A 

empresa executou a missão impecavelmente e a refinaria foi recuperada. Como consequência 

as autoridades angolanas firmaram um contrato com a EO para que a mesma proporcionasse 

apoio militar as forças governamentais. As operações então levadas a cabo por EO, entre 1993 

e 1995, acabaram por ter muita influência no acordo de paz de Lusaka em 1994. 

Por outro lado, o crédito angariado em Angola influenciou decisivamente o governo 

de Serra Leoa para firmar um contrato com a EO em 1995. O contrato previa apoio militar as 

forças armadas na Guerra Civil contra a Frente Unida Revolucionária (FUR). Quando da 

chegada da EO durante o conflito o país tinha 1,5 (um e meio)  milhão de refugiados e pelo 

menos 15000 (quinze mil)  mortos estando sua economia em total caos. As forças armadas se 

mostravam  não efetivas, os soldados careciam de instrução e a corrupção era generalizada. 

As unidades militares regulares frequentemente lutavam umas contra as outras e não raro 

recorriam à bandidagem. A atuação da EO foi decisiva para a execução das eleições de 1996 e 

obrigaram aos rebeldes da FUR a irem para a mesa de negociações sendo que o processo de 

paz veio com o Acordo de Abidjan, em novembro de 1996, que estabelecia a condição da 

retirada da EO de Serra Leoa. Em que pese que a EO tenha proporcionado a seus clientes 

serviços de grande valor, suas atividades geraram uma grande quantidade de inquietudes e 

críticas sendo que grupos internacionais afirmavam que a sua utilização abria um novo 

capítulo na exploração dos países africanos, retornando a práticas coloniais. A EO foi 

dissolvida em 1998 haja vista restrições na legislação sul-africana referentes a esse tipo de 

empresa, sendo que muitos de seus empregados encontraram guarida em outras empresas do 

setor entre elas a Sandline Internacional (KINSEY, 2006, p. 99; AXELROD, 2014, p. 205-

206). 

A Sandline International foi em certa medida herdeira da EO ainda que seja uma 

empresa de raízes britânicas e registrada nas Bahamas com o objetivo de proporcionar 

serviços militares e de segurança a governos legítimos e internacionalmente reconhecidos e 

organizações internacionais relevantes que operam em áreas de alto risco no mundo. Sua 

história está ligada a Tim Spicer, ex tenente-coronel do exército britânico e figura conhecida 

nos estudos das EMSP, sendo que inclusive foi CEO da empresa britânica Aegis Defence 

Services. As atividades dessa empresa se fizeram  notórias nos meios de comunicação quando 

da contratação de seus serviços, em 1997,  pelo governo de Papua Nova Guiné (PNG). Em 

1989 o país se encontrava envolto num conflito onde enfrentava as forças do Exército 
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Revolucionário de Boungaville (ERB) para controlar essa ilha do Pacífico pertencente a PNG. 

Nesse local se encontra a mina de cobre de Pangua, a qual representa cerca de 45% de todas 

as exportações da PNG o que por certo atentava contra a economia do país. 

O contrato
6
 firmado entre Papua Nova Guiné (PNG) e a empresa Sandline, por um 

valor de 36 milhões de dólares, supunha que a empresa proporcionaria adestramento as forças 

especiais da PNG e realizaria atividades de inteligência, tudo para depois conduzir operações 

ofensivas contra o grupo guerrilheiro e recuperar Pangua. Com o fito de evitar acusações de 

mercenariado o contrato estipulava que o pessoal da Sandline seria considerado agente 

especial da polícia da PNG. Esse detalhe tornou-se público após o contrato ter vasado. Outro 

aspecto importante foi a subcontratação da EO por parte de Sandiline para execução do 

contrato. Fato que evidenciou a conexão entre as duas empresas britânicas e um 

conglomerado de empresas também britânicas com interesses em minérios, na África, e em 

outras partes do mundo. Entretanto, a contratação da Sandline não foi aprovada pelo comando 

das forças armadas o que incorreu em grave quebra das relações civis-militares no país e ao 

fim a ruptura do contrato  selado com a Sandline, sendo que a empresa nunca completou sua 

missão  (SINGER, 2008, p. 105, 193; AXELROD, 2014, p. 213-220). 

No final de 1997, a empresa Sandline conseguiu um novo contrato pelo qual se 

comprometeria a proporcionar armas adquiridas na Bulgária e apoio militar ao governo 

internacionalmente reconhecido de Serra Leoa que se encontrava no exílio depois do golpe de 

Estado ocorrido em maio do mesmo ano. Os custos da operação foram assumidos por um 

grupo de investidores mineiros em Serra Leoa, não obstante o Conselho de Segurança das 

Nações Unidas ter estabelecido um embargo de armas para ambas as partes em outubro de 

1997 com a resolução 1132 – o que significava que as atividades da empresa fossem 

observadas como uma quebra desse documento da ONU. Posteriores investigações levadas a 

cabo pelo governo britânico não foram determinantes para se afirmar da quebra do embargo, 

mas a dúvida permaneceu haja vista declaração de Tim Spicer de que sua empresa havia 

operado com o conhecimento do governo de sua majestade. Em abril de 2004, a empresa 

anunciou em seu site o encerramento de suas atividades e de todas as operações arguindo 

como razão a carência geral de apoio governamental para as empresas militares privadas 

desejosas de ajudar a terminar com conflitos armados em lugares como a África. (KINSEY, 

2006, p. 79; AXELROD, 2014, p. 220-22). 

                                                 
6
 O contrato entre PNG e a empresa Sandline pode ser encontrado em Singer (2008, p. 263-272). 
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Sem dúvida que foi com o fim da Guerra Fria que se produziu a rápida expansão do 

setor militar privado que recebeu um impulso definitivo com os ataques terroristas de onze de 

setembro de 2001. Nesse contexto, as EMSP se posicionaram no mercado como provedoras 

de serviços vitais e altamente demandados nas zonas de conflito, o que permitiu que se 

posicionassem de maneira altamente positiva nesse mercado. As EMSP atuais tratam de 

conseguir legitimidade de atuação e rechaçam todo paralelismo com o mercenariado. Seus 

modelos organizativos são corporativos e tem como características o enfoque legal de sua 

atuação, apóiam a solução da autorregulação, e proporcionam soluções integradas e 

ccomplexas as necessidades dos seus clientes. Tudo isso com o impulso dado pela Guerra 

Global ao Terror caracteriza a explosão definitiva da indústria dos serviços militares privados 

dos tempos atuais (KINSEY, 2006, p. 108-109; GARCIA; PAREJA, 2013, p. 147-148; 

IGLESIAS, 2010, p. 110). 

A seguir destaca-se algumas importantes EMSP contemporêneas. 

A Kellogs, Brown e Roots (KBR) é uma EMSP que presta apoio ou suporte 

suplementar aos militares em operação de combate, tais como: logística, inteligência, suporte 

especializado e transporte. É uma empresa especializada em funções militares que não fazem 

parte do core ou do combate propriamente dito. 

A Kellogs, Brown e Roots (KBR) é uma empresa do grupo Halliburton e uma das 

companhias dominantes no campo logístico em apoio as forças armadas norte-americanas no 

exterior. Chegou a ser a maior EMSP, no Iraque, onde supria com vários tipos de recursos e 

executava a manutenção de equipamentos militares para as forças norte-americanas ali 

empregadas. Seu maior contrato na guerra do Iraque foi firmado em 2007 no valor de vinte 

bilhões de dólares sendo equivalente a três vezes o que os EUA gastaram na guerra do Golfo 

em 1991. A KBR também atua nas áreas de transporte de material militar e construção de 

infraestrutura (IGLESIAS, 2010, p. 110). 

A DynCorp International é uma empresa norte-americana, fundada em 1946, que 

proporciona uma ampla variedade de serviços como apoio logístico e segurança física de 

pessoas e de instalações, manutenção de armamentos e aeronaves, apoio na erradicação do 

tráfico de drogas e treinamento na área de inteligência e está muito ligada ao governo norte-

americano donde provém a maioria de seus vultosos contratos. 

A empresa tem uma vasta experiência no apoio às tropas norte-americanas e outros 

governos e instituições, haja vista, sua participação como EMSP no Haiti e em Angola em 

1990, na Somália entre 19992 e 1993, na Bolívia, Colômbia, Kosovo, Bósnia, Kuwait, Iraque 

e Afeganistão. Em que pese que tenha sido uma empresa de apoio logístico, ela ficou 
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responsável pela segurança do presidente do Afeganistão, Harmid Karzai, entre 2001 e 2004. 

A empresa prove extensivo apoio logístico para os militares dos EUA inclusive em áreas de 

operações de combate, administrando várias instalações do Departamento de Defesa e do 

Departamento de Estado provendo a segurança de suas instalações em áreas de conflito. Além 

de outros serviços a empresa chegou a treinar as polícias do Iraque e do Afeganistão, bem 

como chegou a trabalhar com traduções e treinamento na área de inteligência em ambos os 

países (AXELROD, 2014, p. 297-299; GARCIA; PAREJA, 2013, p. 74-75). 

Um de seus mais conhecidos contratos foi o que a ligou com o Plano Colômbia para a 

erradicação do cultivo de coca em países sul-americanos notadamente a Colômbia onde a 

empresa foi contratada pelo governo norte-americano, haja vista as restrições no emprego de 

militares, para apoiar as forças colombianas na luta contra o tráfico de drogas, chegando, 

inclusive, a se engajar nos combates. A empresa chegou a prestar apoio no treinamento de 

pilotos e deu suporte técnico para a Polícia Nacional colombiana encarregada de executar 

missões de desfolhagem e reconhecimento aéreo.  

Há relatos que indicam  o envolvimento de funcionários da DynCorp International 

num escândalo sexual na Guerra da Bósnia, onde Ben Johnston ex-empregado da empresa  

denunciou para o exército dos EUA que seus colegas tinham escravas sexuais compradas aos 

sérvios por cerca de 600 (seiscentos) dólares. A investigação oficial deu conta de que os fatos 

relatados por Johnston a respeito dos atos criminosos de escravidão e abuso sexual eram 

verdadeiros, mas não se encontravam sob a jurisdição da Suprema Corte norte-americana. 

Possivelmente, o fato  recairia sobre a competência da Bósnia, uma vez que foram cometidos 

naquele país. Com certeza os empregados da DynCorp também não poderiam ser 

responsabilizados visto que gozavam de imunidade por meio de seu status de contratados dos 

norte-americanos. A única providência tomada pela empresa foi demitir sete dos envolvidos 

no caso.  Há que se registrar que, em 2010, a empresa Dyncorp foi adquirida pela empresa de 

finanças Cerberus Capital Management e no final de 2011 já tinha cerca de 27000 (vinte e 

sete mil) funcionários (AXELROD, 2014, p. 298-299; SINGER, 2008, p. 208-209; 

UESSELER, 2008, p. 223-224). 

A Military Professional Resources (MPRI) / L3 MPRI é uma EMSP estadunidense, 

criada em 1987 por um grupo de militares altamente qualificados, que em poucos anos se 

converteu numa empresa de referência para a formação e instrução de forças de segurança e 

forças armadas, oferecendo serviços muito variados. Nos anos noventa, passou a ser 

habitualmente contratada pelos seguintes órgãos: Departamento de Defesa, Departamento de 

Estado, Departamento de Justiça e Departamento de Segurança Interior dos EUA. Trabalhou 



112 

 

também para outros clientes, mas angariou sua alta reputação graças a seus contratos com o 

governo norte-americano. Realizou atividades de instrução para exércitos estrangeiros como o 

da Bósnia-Herzegovina, Iraque, Kuwait e África do Sul, mas sua missão mais conhecida foi 

desempenhada na Croácia ,em 1995, devidamente autorizada pelo governo norte-americano 

desenvolveu atividades de instrução para o novo exército croata com o objetivo de melhorar a 

posição relativa em face das forças sérvias. Possui mais de quarenta escritórios de 

representação em todo mundo. Em 2000, foi adquirida pela L3 Communication Corporation e 

passou a denominar-se L3 MPRI (GARCIA; PAREJA, 2013, p. 73). 

A AmorGroup tem sede em Londres e é uma EMSP cujo antigo nome era Defence 

Systems. Seu carro chefe é a atividade de segurança estratégica em ambiente de contra 

insurgência. Normalmente planeja e executa a segurança e a defesa de centros de gravidade 

estratégica, embaixadas, importantes áreas de apoio logístico e outros pontos de importância 

estratégica. Tem escritórios em 27  (vinte e sete) países entre eles Afeganistão, Bahein, 

Colômbia, Iraque, Líbano, Nigéria e Sudão. Tem boas conexões com o governo britânico e 

norte –americano, pois muitos dos seus integrantes pertenceram as forças armadas britânicas e 

a Agência Central de Inteligência (CIA). Desenvolve, também, atividades de proteção 

individual, adestramento de pessoal e assessoramento relativo a ameaças à segurança de 

pessoas e instalações, gestão de risco, formação e instrução militar dentre outros. Em 2008, 

foi adquirida pela empresa G4S uma das maiores do mundo do setor de serviços  de segurança 

passando a fazer parte deste vastíssimo império empresarial. No Iraque, atualmente, a 

empresa tem  registro no Ministério do Interior e continua a prover serviços de segurança de 

instalações fixas como defesa de bases militares e outras instalações e a segurança de pessoas 

(AXELROD, 2014, p. 343-347; GARCIA; PAREJA, 2013, p. 75). 

A Triple Canopy é uma EMSP fundada, em 2003, por veteranos das forças especiais 

do exército estadunidense e tem sua sede em Washington. Conta com escritórios de 

representação, várias filiais e realiza operações em vários países – Afeganistão, Alemanha, 

Austrália, Iraque, Kuwait, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, México e Uganda. 

Oferece serviços de segurança integrados, apoio operativo e de gestão de riscos para empresas 

multinacionais, governos e organizações não governamentais. É conhecida, sobretudo devido 

as suas operações no Iraque por ter conseguido um contrato com o governo dos EUA em 2004 

para realizar a segurança de embaixadas, em área de alto risco, com valor estimado de um 

bilhão de dólares (GARCIA; PAREJA, 2013, p. 77-78). 

A Control Risks tem base em Londres e seu pessoal é recrutado normalmente entre ex-

militares britânicos. Tem como principais atividades o assessoramento em segurança e a 
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negociação de sequestros, além de prover segurança de instalações e de autoridades. Até 

2009, foi contratada pelo EUA para realizar a segurança da sua embaixada em Cabul sendo 

que o contrato foi cancelado haja vista a ocorrência de diversos abusos (IGLESIAS, 2010, p. 

112). 

Aegis International
7
 também é uma empresa britânica cujo principal integrante foi o Sr 

Tim Spicer, ex-CEO, bastante ligado as atividades do setor de serviços militares e de 

segurança privados. Em função de contratos concedidos pelo Pentágono desde 2004, por um 

valor de 250 milhões de dólares,  a Aegis organizou a coordenação entre todas as EMSP dos 

EUA e suas forças regulares no Iraque. Atuou  também como uma central de emergência para 

se pedir ajuda em caso de perigo que envolvesse qualquer empresa ou funcionário. Oferece 

serviços de segurança e de inteligência em ambiente de alto risco. Em 2005, foi contratada 

pela ONU para apoiar o referendum  no Iraque, assim como nas posteriores eleições gerais do 

mesmo ano. A empresa goza de uma boa reputação no mercado e é considerada um modelo 

para as demais não apenas na gestão mas também na área operacional (IGLESIAS, 2010, p. 

113). 

A Academi (ex-Xe Services e ex-Blackwater) é uma EMSP,  fundada por Erik Prince, 

em 1997, tem sede na Carolina do Norte, e é uma das mais famosas no mundo pelos 

escândalos causados por seus integrantes em violações de Direitos Humanos no Iraque e pelo 

brutal assassinato e esquartejamento de quatro dos seus integrantes  revelado pela mídia 

internacional em março de 2004.  Suas atividades compreendem treinamento militar contra 

terrorismo, segurança armada de pessoas, comboios e instalações. Na sua sede, nos EUA, 

existe um vasto complexo de treinamento militar de enormes dimensões utilizado para formar 

e especializar seu pessoal em atividades de segurança e militares. Entre 2003 e 2004, foi 

responsável pela segurança de Paul Bremmer o qual era chefe da Autoridade Provisional da 

Coalização no Iraque, dando ares de guarda pretoriana. Em maio de 2008,  cálculos oficiais 

do governo norte-americano davam conta que o Departamento de Estado havia gasto cerca de 

um bilhão de dólares com a Blackwater em suas atividades no Iraque. O grande escândalo 

ocorreu em setembro de 2007  no Iraque, na praça “Nisour Squere”, em Bagdá, quando 

integrantes da empresa abriram fogo contra civis,  inadvertidamente, vindo a matar dezessete 

iraquianos desarmados. Após a judicialização do caso, somente, em 2014, quatro empregados 

da empresa envolvidos foram condenados pela justiça norte-americana. A Academi também 

                                                 
7
  Empresa visitada por este pesquisador durante seu estágio doutoral no King’s College, Londres, em 2014. 

Foram entrevistados nessa EMSP: o Major General Graham Bins, CEO – AEGIS Group e a Dra Sylvia White, 

General Counsel (Lawyer) da AEGIS Group. Por motivos pessoais ambos os entrevistados  não autorizaram a 

publicação dos seus comentários nesta tese. 



114 

 

tem  participado na utilização de aviões não tripulados na luta contra o terrorismo e estima-se 

que a CIA  em apenas um contrato tenha gasto cerca de cem milhões de dólares com a 

empresa (AXELROD, 2014, p. 223-237; UESSSELER, 2008, p. 115-122). 

 

Quadro 7 - Principais EMSP com seus respectivos sites e países-sede 

EMSP SITE NACIONALIDADE 

Vinnell Corporation  www.vinnellarabia.net EUA 

Sandline www.sandline.com Reino Unido 

Kellog,Brown & Roots 

(KBR) 
www.kbr.com EUA 

Dyncorp International www.dyn-intl.com EUA 

MPRI www.mpri.com EUA 

ArmorGroup Internatinal www.armorgroup.com Reino Unido 

G4S www.g4s.com Reino Unido 

Control Risks Group www.controlrisks.com Reino Unido 

Aegis Interntional www.aegisworld.com Reino Unido 

Academi 

 (ex-Xe e ex-Blackwater) 
www.academi.com EUA 

Caci www.caci.com EUA 

L-3 Comunications www.l -3com.com EUA 

SAIC www.saic. com EUA 

Titan www.l-3com. com EUA 

Triple Canopy www.triplecanopy. com EUA 

Global Strategies Group www.globalgroup. uk.com Reino Unido 

Olive Group www.olivegroup.com Reino Unido 

Pilgrims Securty www.pilgrimsgroup.com Reino Unido 

International,Security 

Academy 
www.securityacademi.com Israel 

MPRI www.mpri.com EUA 

Enrys www.enrys.net Emirados Árabes Unidos 

Blackhawk Security www.blackhawksecurity.co.za África do Sul 

American Iraq Solutions 

Group (AISG) 
www.aisg.com Iraque 

Almco www.almcogroup.com Iraque 

Bahez www.bahezsecurity.com Iraque 

Sabre Intenational www.securitysabre.com Iraque 

http://www.l/
http://www.saic/
http://www.l/
http://www.triplecanopy/
http://www.globalgroup/
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EMSP SITE NACIONALIDADE 

South Service Co  for 

Security &Protection 
www.southgroupco.com Iraque 

Falcon Group www.falconiraq.com Iraque 

FIAFI Group www.fiafigroup.com Iraque 

Ronco Consulting www.roncoconsulting.com EUA 

Custer Battles www.custerbattles.com EUA 

Metepric Tatical Solutions www.corpwatch.org África do Sul 

CACI International www.caci.com EUA 

Britam www.britamdefence.com Reino Unido 

Castleforce www.castleforce.co.uk Reino Unido 

Control Risks www.control-risks.com Reino Unido 

Edinburgh International www.edinburghhint.com Reino Unido 

Fluor www.fluor.com EUA 

Hart Group www.hartinternational.com EUA 

Saladin Security www.saladin-security.com Reino Unido 

Trojan Securities www.trojansecurities.com EUA 

Servicio Global de 

Seguridad y Inteligencia 
www.sgsigroup.es Espanha 

Amarante International www.amarante.com França 

Gallice Security www.gallice-security.com França 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Garcia e Pareja (2013, p. 72-83), Loverdos e Armendariz (2011, p. 37), 

Uesseler (2008, p. 323-325). 

 

Fácil observar a grande quantidade de empresas norte-americanas e britânicas em 

comparação com outros países, desse modo, também,  não é difícil concluir a motivação 

desses dois países em apoiá-las em suas demandas.  

 

5.4 Um Mercado Global em Ebulição  

 

Uma característica peculiar do Mercado Global da Força é a mão-de-obra 

especializada e normalmente formada por ex-militares de todos os matizes. 

Em termos econômicos o setor é pouco intensivo em capital em comparação com 

outros, entretanto o mais importante para se criar uma empresa é o conhecimento 

especializado e a experiência dos recursos humanos e não um grande capital financeiro logo 

no início da empreitada (SINGER, 2008, p. 73-87; GARCIA; PAREJA, p. 65-66). 
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Esta mão de obra abundante e barata devido às transformações dos exércitos estatais é 

a espinha dorsal dessas empresas, pois sem ela não existe negócio. 

Os incentivos econômicos e financeiros oferecidos pelas EMSP atraem com facilidade 

soldados e oficiais das forças armadas com experiência e  alta especialização, pois o salário é 

muito superior ao soldo. Esta mão de obra é essencial para a projeção e consolidação das 

EMSP  no mercado, tornando-as competitivas (GARCIA; PAREJA, 2013, p. 65-66). 

Isso, causa impacto negativo nas forças militares, pois além dos cortes frequentes em 

recursos financeiros perdem  pessoal jovem  e qualificado para essas empresas, as quais já 

contam  com o trabalho de muitos oficiais e praças retirados. 

Por outro lado, cabe ressaltar que as EMSP são beneficiadas diretamente pelo gasto 

dos Estados com a formação do seu pessoal militar  já que nada desembolsam para qualificá-

los, de sorte que essa mão de obra, também, é essencial para gerar a reputação empresarial e 

imprescindível para que a mesma tenha sucesso nesse mercado. 

Em termos organizacionais é praticamente impossível traçar um perfil único das 

EMSP, pois as diferenças entre elas não se limitam a exploração dos diferentes segmentos ou 

atividades, variando em tamanho e grau de vinculação com outros grupos empresariais no 

mesmo setor ou em atividades diversas. Empresas como a KBR, Vinnel, MPRI e DynCorp 

são exemplos de grandes transnacionais de enormes dimensões com muitos recursos, grandes 

sedes e escritórios de representação. Outras, entretanto são filiais especializadas de grupos 

empresariais multisetoriais e dependem das decisões tomadas em outros setores alheios ao 

setor militar e de segurança.   

A singularidade econômica do setor, e a sua postura dissimulatória relativa aos seus 

contratos, tem implicações macroeconômicas como o desconhecimento do exato valor dos 

negócios já firmados, haja vista a falta de transparência o que gera imprecisão nos 

levantamentos efetuados, fazendo com que todos os cálculos sejam na realidade estimativos. 

De maneira sintética, o Mercado Global da Força pode ser caracterizado como novo, 

competitivo, dinâmico e promissor - novo porque até meados da década de 1990, muitos 

Estados, como os Estados Unidos, ainda não tinham decidido promover a privatização de 

serviços militares e de segurança em tão grande escala - é um mercado competitivo e 

dinâmico, pois a cada ano aparecem novas empresas e são efetuadas aquisições e fusões além 

de serem oferecidos novos serviços – e é um mercado promissor porque a curto e a médio 

prazos não se vislumbram  situações drásticas que poderiam prejudicá-lo, os exércitos estatais 

não vão aumentar excessivamente, as guerras não vão envolver grandes exércitos com 

numerosos efetivos, os níveis de gasto público não vão se expandir drasticamente,bem como a 
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tolerância social com as vítimas dos exércitos nacionais em conflitos armados seguirá sendo 

muito baixa. Enfim, a relação custo-benefício é francamente favorável ao setor privado 

(GARCIA; PAREJA, 2013, p. 65-69). 

Pode-se dizer que é um mercado em franca consolidação e onde também 

ocorreram importantes aquisições e fusões tais como: a fusão da Kellog com a Brown & 

Roots, dando lugar a Kellog Brown & Roots (KBR) dentro do grupo Halliburton; 

aquisição da MPRI pela L3 Communications, formando a L3-MPRI; aquisição da 

Vinnel Corporation pela Northtrop Grumman e aquisição da ArmorGroup pela G4S, 

dentre outros. É importante, também, ressaltar a ligação de empresas norte-americanas 

produtoras de armamento com o Mercado Global da Força, tais como: a Lockheed 

Martin, a Northtrop Grumman, L-3 Communications e a SAIC (GARCIA; PAREJA, 

2013, p. 68-69). 

Garcia e Pareja observam  um traço político-estratégico, bem  característico, desse 

novo mercado, apontando para a formação de grandes grupos empresariais com estreitos 

vínculos com o governo dos EUA, onde os interesses econômicos dessas EMSP podem influir  

em  várias questões atinentes ao Estado, tais como: o campo político das decisões sobre o 

gasto público,  a política sobre as intervenções militares, a maneira de como conduzir a 

Segurança Internacional,  a estabilidade político – institucional de terceiros países  e  sobre a 

forma da sua própria regulação, sendo, inclusive, capazes de estender seus tentáculos, de 

maneira transversal,  a todas as estruturas de poder doméstica e internacional (GARCIA; 

PAREJA, 2013, p. 85). 

O Mercado Global das EMSP, desse modo, está contribuindo para transformar as 

Relações Internacionais. 

Do ponto de vista da oferta, esse mercado é muito complexo e heterogêneo, com 

vários segmentos, alguns genuinamente militares e outros de duplo emprego civil-militar. É 

um mercado híbrido. 

Do ponto de vista da demanda, conta com  uma grande variedade de clientes, sendo 

que dentre eles se destacam os Estados pelos expressivos contratos que confiaram  a essa 

indústria nos conflitos em que participaram. 

Merece ainda destaque que os clientes estatais tem delegado cada vez mais tarefas 

inerentes ao Estado para esses operadores privados, sem estabelecer marcos regulatórios 

eficientes e o controle necessário para que essas empresas se ajustem as mínimas 

condições de comportamento e transparência. A regulação e o controle são necessários 

em todos os mercados e o são especialmente, no caso peculiar, das EMSP, haja vista, o 
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imperativo da limitação da violência nos conflitos armados, o seu impacto na Segurança 

Internacional, no Direito Internacional e na própria Manutenção da Ordem 

Internacional. 

As EMSP adquiriram uma posição  privilegiada no Sistema Internacional para exercer 

influência sobre outros atores internacionais. Tem poder econômico, relacional e estrutural 

graças ao vertiginoso desenvolvimento do mercado de serviços militares e de segurança 

privada,  capitaneado pela decisão dos Estados de privatizarem parte da responsabilidade  do 

uso da força (GARCIA; PAREJA, 2013, p. 110-112). 

Assim, o Estado e o Mercado Global da Força vão interagindo, ficando o primeiro à 

mercê do segundo, especialmente, na sua capacidade de empreender suas políticas de 

segurança e de defesa, bem como quanto a forma de se limitar a violência nos conflitos 

armados e desse modo, ambos vão compartilhando monopólio do uso da força. 

 Em outros termos, o Estado vai sendo substituído pela iniciativa privada em funções 

antes tidas como intocáveis, a segurança é transformada numa commodity e o interesse 

público vai cedendo lugar aos interesses privados, em nome da eficiência e do barateamento 

dos custos. 

Sob a ótica político-estratégico as EMSP cresceram de tal forma que, nos dias de hoje, 

delineiam um Mercado Global da Força carente pelos seus serviços e  que em virtude da sua 

dimensão e poder compartilham com os Estados o provimento da Segurança Internacional, 

influenciando nas decisões estatais sobre o emprego da coerção e na formulação da sua 

própria regulação. 

Em última análise, as EMSP não são apenas  importantes atores na questão do 

emprego e da limitação da violência, na realidade internacional contemporânea, caracterizada 

pela generalizada privatização da guerra -  são atores indispensáveis. 
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6 A PRIVATIZAÇÃO DA GUERRA E A SEGURANÇA INTERNACIONAL 

 

Neste capítulo será feito uma análise de estudos de caso relativos aos conflitos dos 

Balcãs Ocidentais e do Iraque, ficando patente a relevância das EMSP no panorama da 

Segurança Internacional do pós-Guerra Fria, marcado pela acentuada terceirização de 

atividades logísticas, de segurança e militares e, até então, tradicionalmente inerentes aos 

Estados numa situação de conflito armado ou mesmo de intervenção humanitária. 

No caso dos Balcãs, demonstra-se o destacado papel das EMSP – MPRI, DynCorp e a 

Brown & Roots, para a materialização dos objetivos políticos e militares dos EUA.   

No caso do Iraque, também, é apresentado o relevante papel dessas empresas para a 

consecução da política norte-americana naquele conflito e, além disso, procura-se mostrar os 

graves abusos de Direitos Humanos e Humanitário perpetrados por empregados dessas 

empresas que acabaram por ganhar repercussão internacional e impulsionaram a Sociedade 

Internacional a propugnar soluções para limitar a violência nos conflitos armados, onde há a 

participação dessas empresas. 

 

6.1 As EMSP nos Conflitos dos Balcãs Ocidentais 

 

As EMSP desempenharam diferentes papéis em várias intervenções internacionais que 

se seguiram aos conflitos ligados ao colapso da antiga Iugoslávia. A título de exemplo a 

empresa norte-americana MPRI (atual Engility, a partir de julho de 2012) participou da 

aplicação do embargo de armas e equipamentos militares das Nações Unidas que se impôs a 

ex-Iugoslávia em setembro de 1991. Outro exemplo, é a empresa Brown & Roots que firmou 

contrato de um bilhão de dólares com os EUA, relativo ao apoio logístico às forças 

americanas integrantes da missão de Paz da Organização do Tratado do Atlântico Norte 

(OTAN), no Kosovo em 1999. Como parte do envolvimento das EMSP em várias funções 

relacionadas com a intervenção internacional nos Balcãs ocidentais destaca-se que houve 

intensa privatização dos serviços de inteligência e de logística militar o que por si só, já 

demonstra o grau de participação dessas empresas nas políticas de segurança dos atores 

envolvidos. Além disso, pode-se exemplificar também que a empresa Airscan (norte-

americana) foi contratada pelo exército dos EUA para prestar serviços aéreos de inteligência 

devido à falta de aeronaves em quantidade suficiente, em outras palavras, a empresa tornou-se 

os olhos dos EUA no céu (GARCIA; PAREJA, 2013, p. 124-126).   
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Os novos Estados da Croácia e da Bósnia – Herzegovina, ambos, repúblicas da ex-

Iugoslávia, no pós - Guerra Fria não tiveram uma luta fácil pelas suas independências. As 

minorias sérvias dentro destes Estados lutaram para se reunir a antiga Iugoslávia dominada, 

na época, pelo partido nacional sérvio de Slobodan Milosevich. Os militares da Croácia e da 

Bósnia eram amadores.  Sua origem era de um conglomerado de milícias, de forças policiais e 

de paramilitares. Tinham poucos armamentos, pouco treinamento e instituições militares 

frágeis e inexperientes, iniciando a guerra com desmoralizantes derrotas. Grande parte do seu 

território estava em mãos da minoria sérvia a qual era apoiada pelo poderoso exército 

iugoslavo. O terror que se seguiu nessas áreas dominadas pelos sérvios foi batizado de 

limpeza étnica. A inação da Sociedade Internacional resultou em milhares de mortos e 

refugiados (SINGER, 2008, p. 4-5). 

A Military Professional Resources Incorporated (MPRI) foi criada em 1987 por 

oficiais generais da reserva do exército norte-americano e desde então se converteu em uma 

das empresas de consultoria e de treinamento militar mais destacadas. Conforme dados de 

2011, opera em mais de oitenta países e tem mais de oitenta e cinco mil profissionais com alto 

nível de formação sendo que foi adquirida em 2000 pela L-3 Communications Corporation e 

passou a chamar-se L-3 MPRI. Possui uma ampla gama de especialização tais como: 

formação e treinamento militar, provisão de apoio logístico em conflitos armados, 

investigação e análise de informações, prestação de serviços de planejamento militar 

operacional e realização de simulações operacionais de combate. Goza de importantes 

conexões com o governo norte-americano e não costuma aceitar contratos sem a prévia 

anuência governamental. Muitos de seus contratos chegam por meio das relações 

diplomáticas dos EUA com terceiros países, tal como sucedeu como no caso da Croácia 

(LEANDER, 2005, p. 818; SINGER, 2008, p. 19-120).  

Seu fundador e  presidente é o experiente general Vernon Lewis que cultivava a 

imagem da empresa como uma extensão do braço militar dos EUA. Lewis na verdade 

continuou sua carreira fora do exército, na MPRI, motivado pela frustração com o exército 

americano, pois via no setor privado uma oportunidade de exercer mais poder e influência 

fora do uniforme do que tinha quando o envergava (AXELROD, 2014, p. 255-256). 

O general norte-americano Harry Soyster, especialista em inteligência militar, e ex-

diretor de inteligência do exército dos EUA foi contratado pela MPRI, em 1991, sendo que 

logo se tornou vice-presidente de operações da empresa e como seu porta-voz uma de suas 

mais célebres frases atesta que a MPRI tinha mais generais por metro quadrado que o próprio 

Pentágono; em 2002, mais de quarenta executivos da empresa eram generais norte-
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americanos seguidos de vários coronéis e sargentos-maiores. Isso bem demonstra os fortes 

laços entre a MPRI e o governo norte-americano (AXELROD, 2014, p. 255-256). 

Tudo iniciou modestamente quando quarenta e cinco funcionários da MPRI, 

contratados pelo Departamento de Estado dos EUA, trabalhavam como monitores de fronteira 

para apoiar a operacionalização das medidas tomadas pelas Nações Unidas contra a Sérvia 

entre 1994-1995. Sendo que isto era parte do esforço internacional para colocar um ponto 

final na guerra da Bósnia - Herzegovina, a qual tinha se iniciado em 1992 após o 

esfacelamento da Iugoslávia. Para a MPRI isso significou a porta de entrada dos seus 

negócios na região. Os dois principais contendores da guerra da ex-Iugoslávia com chances de 

vitória eram os sérvios e os croatas, enquanto os croatas eram militarmente inferiores aos 

sérvios, esses últimos, em 1994, estavam em franca vantagem e cometiam as mais deslavadas 

atrocidades (AXELROD, 2014, p. 255-256; SINGER, 2008, p. 126). 

Para quebrar esta situação marcada por violações de Direitos Humanos e crimes de 

guerra, os EUA buscaram empoderar os exércitos croata e bósnio, em detrimento do exército 

sérvio e formalizar uma aliança entre eles para contrabalançar o poderoso exército sérvio. Em 

1994, a aliança bósnio-croata foi formalizada no Acordo de Washington, entretanto para que 

ela se tornasse militarmente efetiva os EUA necessitavam transformar os dois exércitos em 

forças militares modernas e combativas. Diplomaticamente, entretanto, os norte-americanos 

estavam de mãos tolhidas devido ao embargo das Nações Unidas o qual proibia a venda de 

armas e o treinamento militar para os contendores conforme a Resolução 713 do Conselho de 

Segurança. Desse modo, a solução foi a de indicar uma empresa que faria o serviço, sendo 

que a MPRI foi à indicada e autorizada pelo Departamento de Estado a formalizar 

negociações com o governo croata o que foi concretizado.  Essa medida por óbvio aliviou os 

EUA da necessidade de ajudar diretamente os croatas e evitou que os EUA violassem o 

embargo determinado pela ONU, o qual ele mesmo tinha aprovado no Conselho de Segurança 

em 1991 (AXELROD, 2014, p. 256-257; NASCIMENTO, 2010, p. 193-194; SINGER, 2008, 

p. 125). 

A MPRI é conhecida pelos serviços de formação militar na Croácia e por violações de 

Direitos Humanos cometidas na região de Krajina (Croácia) pelas forças armadas croatas as 

quais haviam recebido treinamento da MPRI. Em setembro de 1994, a MPRI obteve dois 

contratos no marco da “Democracy Transition Assistance”, -  um programa do Departamento 

de Estado dos EUA visando à reestruturação das forças armadas croatas sob a égide de 

princípios democráticos. Os contratos foram formalmente firmados entre a MPRI e o governo 

croata e obrigava a empresa a prover formação e treinamento ao exército croata a fim de 
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melhorar seus níveis de profissionalismo e eficiência operacional, assim como garantir o 

cumprimento de padrões de Direitos Humanos em suas atividades e previam também o 

aconselhamento militar no nível estratégico para o ministério da defesa croata criar as 

capacidades necessárias as suas forças armadas. É interessante ressaltar que os contratos 

foram subscritos diretamente entre MPRI e o governo croata, sendo que os EUA somente 

participaram no processo autorizando a empresa, pois o governo croata solicitou a anuência 

aos EUA para negociar com a MPRI e segundo o contido no contrato a MPRI não deveria 

incluir nenhuma atividade de formação tática ou uso de armas.  Os contratos permitiram a 

criação de uma organização militar moderna e coesa nos padrões da OTAN, bem como a 

construção das relações civis-militares segundo padrões ocidentais de democracia. (AVANT, 

2007, p. 98-106; AXELROD, 2014, p. 258-259; GARCIA; PAREJA, 2013, p. 126-127).  

A polêmica se desenvolveu quando, em quatro de agosto de 1995, o exército croata 

apoiado pelo exército bósnio desencadeou uma ofensiva militar sobre a região de Krajina, 

denominada “Operação Tempestade”, com o objetivo de recuperar territórios ocupados por 

forças sérvias. Os exércitos croata e bósnio, juntos, perfaziam cerca de cento e cinquenta mil 

homens dispostos em mais de quatrocentos quilômetros para derrotar o exército sérvio. Em 

oito de agosto, os sérvios tinham sido decisivamente derrotados na maior operação militar na 

Europa depois da II Guerra Mundial. O mundo ficou atônito e impressionado com o feito, 

pois o exército croata havia se transformado numa poderosa máquina de guerra nos padrões 

OTAN em tão pouco tempo. Especialistas militares comentavam que quem quer que tivesse 

planejado a operação tinha pleno conhecimento da doutrina militar ensinada nos exércitos 

ocidentais e em particular na OTAN. Durante essa ofensiva, membros do exército croata 

cometeram sérias violações de Direitos Humanos contra a população civil sérvia que residia 

na região. A retomada de Krajina criou uma massiva fuga de sérvios refugiados, cerca de 

cento e setenta mil, os quais foram submetidos a maus tratos, abusos e crimes de guerra. Para 

muitos políticos, jornalistas, e ativistas, a “Operação Tempestade” manchou a MPRI e 

desencadeou uma série de preocupações e reinvindicações sobre o uso das EMSP.  Ao invés 

de suspender ou até mesmo romper o contrato relativo a formação do exército croata, a MPRI 

alegou em seu favor, para a continuação do contrato, que a instituição militar terrestre 

necessitava ser democratizada. Interessante observar que o governo dos EUA tampouco 

exerceu pressão para o fim do contrato, pois se valeu da mesma interpretação para apoiar a 

empresa (AVANT, 2007, p. 98-106; AXELROD, 2014, p. 259-261; GARCIA; PAREJA, 

2013, p. 128-129).   



      123 

 

Cabe destacar que a “Operação Tempestade” representou uma grande virada na 

guerra, pois os sérvios foram massacrados na Croácia e visceralmente atingidos na Bósnia, o 

que em breve veio a resultar no término do conflito em ambos países. A inversão do poder 

relativo de combate no terreno mais as campanhas aéreas da OTAN forçaram os sérvios a 

irem para a mesa de negociações. 

A maneira impressionante como o exército croata foi transformado e inverteu a 

balança de poder no conflito dos Balcãs permanece uma fonte de discussões. A questão 

central não diz respeito à ajuda de um outro Estado ou instituição, mas sim ao papel 

desempenhado por uma EMSP – a MPRI – a qual tinha reconhecidamente aconselhado e 

assistido as forças croatas. A crença geral na região era de que o treinamento e o 

aconselhamento militar provido aos croatas foram instrumentais nos resultados altamente 

positivos, tanto isso é verdade que por ocasião dos Acordos de Dayton, que selaram a paz, os 

bósnios fizeram sua assinatura condicionando que a MPRI também fizesse o mesmo trabalho 

com eles, sendo que de outra forma não se tornariam signatários do acordo de paz (SINGER, 

2008, p. 5). 

Nesse contexto, o triunfo militar dos croatas, coadjuvado pela MPRI, pode ser 

interpretado como elemento fundamental na equação político-militar que possibilitou o 

estabelecimento de uma trégua e, em seguida, o início do processo de negociações que 

culminou na celebração dos Acordos de Dayton (NASCIMENTO, 2010, p. 194). 

Após a guerra os principais generais croatas foram julgados no Tribunal Penal 

Internacional para a ex-Iugoslávia devido aos crimes de guerra cometidos em conexão com a 

“Operação Tempestade”, entretanto em 2012, a Corte de Apelação do mesmo Tribunal 

revogou a primeira decisão, mesmo assim, uma nuvem obscureceu a atuação da MPRI. Nos 

EUA, um grupo de sérvios, antigos residentes de Krajina, processou a MPRI numa Corte 

Federal, em 2010, acusando a empresa de participação no “genocídio ocorrido” por ter 

equipado, armado e treinado o exército croata e desenvolvido todo o planejamento da 

“Operação Tempestade”. Em setembro de 2012, a Corte Federal de Chicago aceitou a 

denúncia a qual buscava a reparação de dez bilhões de dólares para os milhares de refugiados 

sérvios. Em abril de 2013, a Suprema Corte norte-americana decidiu que a Lei sobre tortura 

dos EUA não poderia ser aplicada para casos fora das fronteiras dos EUA, assim as Cortes 

não teriam jurisdição sobre casos ocorridos em outros Estados soberanos (AXELROD, 2014, 

p. 261). 

 Em que pese os acalorados debates e alegações do envolvimento da MPRI nas 

violações de Direitos Humanos cometidas pelos croatas, em Krajina, não se conseguiu provar 
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a participação da MPRI embora a própria empresa tenha afirmado que ofereceu assistência 

militar direta e armas às forças croatas – atividades, notoriamente contrárias às sanções 

impostas pelas Nações Unidas. Estudos sobre o episódio suscitam dúvidas sobre o grau de 

conhecimento do governo norte-americano da participação da MPRI em atividades proibidas 

pela ONU, de toda forma cabe destacar a limitada capacidade dos governos para controlar as 

atividades das EMSP, bem como a ausência de uma legislação nacional e internacional, mais 

efetiva. Desse modo, observa-se que essas as empresas gozam de uma ampla margem de 

manobra na aplicação dos contratos firmados diretamente com terceiros governos, 

consentidos pelos países-sede, o que frequentemente lhes permite ocultar informações sobre a 

forma e o progresso desses contratos (AXELROD, 2014, p. 258-261; GARCIA; PAREJA, 

2013, p. 129).   

A MPRI também prestou assistência na formação das forças-armadas da Bósnia, 

dentro do programa de estabilização militar conhecido como “Formação e Equipamento”, 

com duração de seis anos este programa tinha um orçamento anual de quinhentos milhões de 

dólares financiados pelos EUA e outros países.  Alguns autores entendem que o recurso de se 

recorrer a MPRI para este caso foi uma solução engenhosa a qual permitiu que as tropas 

norte-americanas ficassem de fora de um cenário de constante instabilidade, reduzir custos 

econômicos de assistência e manter uma certa imagem de neutralidade no conflito. O objetivo 

desse contrato era o de melhor preparar e unir as forças armadas bósnias, - as quais se 

dividiam em bósnios-croatas e bósnios –muçulmanos, -  para fazer face às forças armadas 

sérvias, no caso, em que essas últimas, decidissem romper os Acordos de Paz de Dayton e 

retomar a escalada de violência para atingir seus objetivos políticos e territoriais. Ao mesmo 

tempo, formava parte dos esforços EUA para romper os laços de união entre os bósnios-

muçulmanos e o Irã, o que muitos consideravam como indicativos da islamização das forças 

bósnias. Durante a guerra, aproximadamente três mil guerrilheiros islamitas (em sua maioria 

procedentes do Irã) se deslocaram para lutar junto as forças bósnio-muçulmanas, ao passo que 

o próprio Irã proveu ajuda militar. Cabe ressaltar que o artigo III do Anexo 1ª dos Acordos de 

Dayton de 1995, estabeleceu a saída de todos os guerrilheiros estrangeiros do país, entretanto, 

muitos permaneceram em território Bósnio o que foi motivo de preocupação dos EUA após os 

ataques de onze de setembro de 2001, quando se chegou a pensar que alguns dos envolvidos 

estivessem homiziados na Bósnia (AXELROD, 2014, p. 258-261; GARCIA; PAREJA, 2013, 

p. 130-131).   

O contrato com a Bósnia foi muito além do que foi realizado com a Croácia, pois 

preconizou uma profunda transformação nas forças bósnias visando a formação de uma força 
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armada eficaz. Para tanto, a MPRI se responsabilizou pela estruturação do Ministério da 

Defesa e seu comando conjunto, bem como, de toda logística, treinamento militar, centros de 

simulação de combate e outros instrumentos capazes de afiar as novas forças armadas bósnias 

para o combate contra os sérvios se no futuro fosse preciso (SINGER, 2008, p. 128-129). 

A assistência militar da MPRI na Croácia e na Bósnia esteve umbilicalmente ligada a 

política dos EUA para a região dos Balcãs e focada no esforço de estabilizar os dois países de 

forma rápida, retirar as tropas dos EUA, para cumprirem outras missões e contrabalançar o 

apoio russo dado aos sérvios. Dito de forma diferente, os EUA utilizaram a MPRI como 

instrumento de sua política externa com o fito de aumentar sua capacidade de influência sobre 

as partes em conflito e ao mesmo tempo reduzir os custos políticos e econômicos na formação 

das forças armadas locais. 

Outra empresa que teve importante papel no conflito dos Balcãs foi a DynCorp que 

sempre manteve estreitos vínculos com o governo dos EUA provendo uma série de serviços 

tais como: proteção de diplomatas em zonas de conflito, operação de luta contra o 

narcotráfico, desminagem, apoio logístico operacional, elaboração de planos de contingência 

para as forças armadas dos EUA. Entre suas principais atividades destacam-se a formação, o 

recrutamento e o emprego de mais de seis mil agentes civis de manutenção da paz e a 

formação de efetivos policiais em mais de onze países em nome do Departamento de Estado 

norte-americano, entre os quais – Haiti, Bósnia, Afeganistão, Iraque e etc.  

Na Bósnia, a empresa ficou encarregada de prover a maior parte dos oficiais de polícia 

dos EUA alocados para a Força Internacional de Polícia (FIP) - contingente policial 

enquadrado na missão das Nações Unidas na Bósnia -  Herzegovina (MNUBH) conforme os 

Acordos de Paz de Dayton. Em que pese à contribuição da empresa na reconstrução do país 

foram cometidos delitos e violações de Direitos Humanos por seus empregados ligados à  

violência sexual e ao tráfico de armas. Alguns dos policiais perderam seu emprego junto a 

DynCorp entretanto nada indica que foi iniciado algum procedimento judicial nem na Bósnia 

nem nas Nações Unidas e há indicações de que a empresa tenha tentado mascarar  atividades 

ilegais de seus empregados (GARCIA; PAREJA, 2013, p. 123-136, SINGER, 2008, p. 222).   

A experiência da utilização da empresa na Bósnia permite extrair algumas lições. Se 

os governos têm dificuldade em controlar as atividades das EMSP isso também vale para as 

mesmas em relação aos seus empregados e isso pode traduzir em condutas errôneas por parte 

dos seus funcionários. Por outro lado, embora tendo em conta a gravidade dos atos cometidos 

pelos empregados, o mais significativo é o modo como reagem as EMSP que os contratam e 

as autoridades estatais ou as organizações internacionais, a cujo serviço, encontram-se essas 
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empresas. A esse respeito, Singer (2008, p. 222) salienta que existem poucos incentivos para 

que as EMSP denunciem seus empregados perante as autoridades judiciais, pois ao fazê-lo 

isso poderia afugentar os clientes e potenciais empregados enquanto que encobri-los ou 

desvinculá-los resulta menos danoso e arriscado. 

A tibieza de tal postura advoga contra as EMSP as quais, atualmente, procuram 

consolidar uma imagem positiva perante a opinião pública, procurando ligar sua atuação ao 

cumprimento dos Direitos Humanos e Humanitário, por meio de um processo de regulação de 

caráter não vinculante, mas isso, suscita outro debate acerca da eficiência de uma 

autorregulação, de caráter corporativo, em detrimento de uma regulação vinculante e de 

caráter multilateral, que também tem como finalidade limitar a violência, ao formalmente 

comprometer  toda a Sociedade Internacional. 

Paradoxalmente, os esforços da DynCorp na Bósnia para ocultar e obstaculizar as 

investigações das atividades delitivas de alguns de seus funcionários não afetou futuros 

contratos com o governo dos EUA no Kosovo, Afeganistão (para proteger o presidente Hamid 

Karzai) e no Iraque para formar a polícia local (GARCIA; PAREJA, 2013, p. 123-136). 

Semelhante a MPRI, a Brown & Roots teve um grande impulso nos seus negócios na 

crise da antiga Iugoslávia. Seu maior contrato foi em 1995 quando do emprego de cerca de 

vinte mil soldados norte-americanos sob a égide da força de paz da OTAN nos Balcãs, 

quando a empresa foi a responsável pelo suporte logístico da missão dos EUA, e dos demais 

países envolvidos, tendo atuado na Bósnia, na Croácia e na Hungria (SINGER, 2008, p. 143). 

Anos mais tarde, já no final da década de 1990, os Balcãs se tornam palco de outro 

conflito. Agora na província do Kosovo, onde eclodiu uma guerra civil após décadas de 

exploração e abusos dos sérvios. A guerra civil logo indicou a possível ocorrência de mais um 

genocídio e desta vez as nações ocidentais não ficaram impassíveis e na primavera de 1999 a 

OTAN lançou uma campanha aérea para forçar o governo de Milosevich a negociar. 

Em que pese toda benevolência da causa a favor dos kosovares, a campanha militar 

não tinha apoio popular nos EUA, pois o povo norte-americano estava mais preocupado com 

suas questões domésticas que com outra guerra nos Balcãs, dificultando as alternativas 

militares para a solução do conflito – haja vista ainda que as forças armadas dos EUA se 

encontravam sob forte pressão. A situação piorou quando Milosevich desencadeou uma 

generalizada operação de limpeza étnica forçando milhares de refugiados kosovares a fugirem 

o país. Os grupos humanitários internacionais como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha 

(CICV) e outros estavam despreparados para essa situação e se seguiu a dúvida de quem 

estaria em condições de alojar e prover alimentação para essas pessoas, pois como os EUA 
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poderiam encontrar uma maneira de prover toda logística para suas forças armadas sem 

envolver suas reservas ou mesmo a Guarda nacional e ao mesmo tempo lidar com a brutal 

crise humanitária que a guerra havia provocado? A solução para esta questão acabou sendo 

muito simples bastava passar o problema para uma EMSP solucionar o que no caso foi a 

Brown & Roots Services. Ela não apenas construiu uma série de abrigos e proveu logística 

para os refugiados, mas também, proveu grande parte do sistema logístico para as forças 

norte-americanas na região, provendo alimentação, construção de bases operacionais, 

manutenção de veículos e de sistemas de armas entre outras tarefas (SINGER, 2008, p. 6).  

As ações logísticas da Brown & Roots Services no conflito do Kosovo tiveram a 

seguinte dimensão: construção e manutenção de bases de operações e de manutenção, 

manutenção de equipamento militar, transporte, distribuição de água, alimentação, lavanderia, 

geração de energia elétrica, reabastecimento de combustível e correio, entre outras. Vê-se que 

a empresa foi uma das grandes responsáveis pelo sucesso de toda a operação militar e 

humanitária pela extensão do seu trabalho em campo. Isso foi acentuado pelo próprio porta-

voz da OTAN quando se referiu a Brown & Roots como uma peça central no esforço 

humanitário a favor dos kosovares. (SINGER, 2008, p. 144-145). 

Por outro lado, nos três primeiros meses no Kosovo, a Brown & Roots proveu as 

forças norte-americanas com cento e noventa e duas barracas de campo, as quais alojaram 

cerca de sete mil soldados, construiu treze heliportos, trinta e sete refeitórios e vários locais de 

banho além de ter servido milhões de refeições, efetuado o reabastecimento de milhões de 

galões de água, milhões de galões de diesel e de ter transportado cerca de quatro mil 

containers entre outras atividades logísticas. Estes números apenas representam uma parcela 

do grande esforço logístico efetuado pela empresa em prol das forças norte-americanas. De 

fato a Brown & Roots foi à força de sustentação logística e o corpo de engenharia militar da 

máquina de guerra dos EUA no Kosovo. A empresa foi responsável no conflito por 100% da 

alimentação, 100% da manutenção dos veículos táticos e não táticos, 100% do manuseio de 

cargas perigosas, 90 % da água, 80 % da provisão de combustível e 75 % das necessidades de 

construção e transporte de equipamentos pesados. Logo, não é difícil concluir que o papel da 

Brown & Roots foi fundamental para o exército dos EUA em sua missão no Kosovo. Todo 

ciclo da operação, desde a capacidade da tropa se alimentar e dormir, a manutenção dos 

sistemas de armas e veículos militares tudo foi garantido por uma empresa privada o que antes 

era responsabilidade do próprio exército (SINGER, 2008, p. 145-156). 

O esforço de privatização da guerra foi um dos grandes triunfos das forças norte-

americanas no conflito, pois a crise humanitária foi contida e os sérvios foram expulsos e 
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mais tarde a paz foi obtida. Durante todo tempo, todos foram alimentados, alojados e apoiados 

pela Browns & Roots. O que levou o general Dennis Reimer, Chefe de Estado-Maior do 

Exército dos EUA, a agradecer pessoalmente a EMSP pelos serviços prestados àquela missão, 

no Kosovo, sendo que na opinião desse oficial a Brown & Roots teve um papel chave no seu 

sucesso (SINGER, 2008, p. 6). 

O êxito da Brown & Roots, no Kosovo, claramente estabeleceu um modelo para as 

futuras operações militares, pois o ponto crítico na privatização dessas tarefas além dos 

benefícios financeiros, a contratação da EMSP reduziu o tamanho das forças norte-americanas 

em presença no conflito para cerca de nove mil soldados e assim tornou o envolvimento 

militar dos EUA mais palatável politicamente. Outra consequência não menos importante, - 

mas duvidosa em termos doutrinários, é que o apoio da EMSP liberou mais tropas no terreno 

para atuarem em suas missões “centrais” (ou de combate) e não em missões secundárias ( ou 

de apoio). 

O papel fundamental do apoio logístico das EMSP nas operações é acentuado por 

Kinsey nos seguintes termos: 

 

O que é claro é que se Van Creveld afirmou que a logística é um determinante fator 

na estratégia militar é correto, então, que as EMSP (contractors) devem ser também 

consideradas como outro fator determinante, especialmente considerando o uso das 

EMSP (contractors) pelos exércitos dos EUA e do Reino Unido, o que as tornam 

agora uma componente-chave no processo logístico (KINSEY, 2013, p. 3). 

 

Sob o ponto de vista doutrinário militar em que pese que a utilização das EMSP  

libere os militares para atuarem em suas missões centrais -  as famosas missões “core”, - 

tais como, o combate propriamente dito, essa situação, também cria uma dependência 

acentuada, pois o sucesso da operação militar fica umbilicalmente atrelado ao apoio 

privado. É uma questão que deve ser pensada em todos os exércitos do mundo 

contemporâneo, pois se por um lado, a privatização da guerra é importante na redução 

dos custos financeiros e políticos, por outro, pode trazer drásticas consequências 

operacionais, criando uma situação de core-dependência onde a força militar vai 

paulatinamente perdendo sua expertise em prover sua própria logística.  

A importância da utilização das EMSP nos conflitos dos Balcãs ocidentais evidencia 

uma tendência no uso dessas empresas em operações militares e humanitárias no pós-Guerra 

Fria, bem como seu destacado papel na Segurança Internacional; suas tarefas são múltiplas e 

se aproximam cada vez mais de missões que competem aos Estados. Seu caráter privado 

dificulta a responsabilização e a transparência de suas ações quanto ao cumprimento dos 
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Direitos Humanos e Humanitário, haja vista, o caráter instável do ambiente operacional em 

que atuam, logo cabe a Sociedade Internacional estabelecer os limites da atuação dessas 

empresas e seu devido enquadramento no Direito Internacional. 

 

6.2 As EMSP no Iraque 

 

É inquestionável que foi depois da Guerra Fria que se produziu uma rápida e 

avassaladora expansão da Privatização da Guerra a qual recebeu um impulso definitivo com 

os ataques terroristas de onze de setembro. Nesse contexto, as EMSP se posicionaram no 

mercado como provedoras de serviços vitais e altamente demandados, o que desde então lhes 

permite perspectivas de negócios imemoráveis (KINSEY, 2006, p. 108-109). 

A reflexão acerca do papel das EMSP nos conflitos armados passa necessariamente 

pelos casos do Afeganistão e do Iraque os quais assumiram proporções nunca antes 

conhecidas. A importância se dá não apenas pelo grande número de empresas e funcionários 

empregados, mas também, pela amplitude de competências desenvolvidas pelas EMSP 

durante e após esses conflitos onde as EMSP tiveram o maior emprego conhecido da história. 

De fato é impossível compreender as dimensões dessa indústria sem conhecer a implicação 

dessas empresas nesses cenários (GARCIA; PAREJA, 2013, p. 148). 

O impacto da utilização das EMSP em ambos os casos foi bastante desigual e a 

disponibilidade de dados oficiais, também, é muito mais ampla para a guerra do Iraque, assim, 

o caso do Iraque é mais ilustrativo e contém mais informações disponíveis, sendo inclusive 

que a grande maioria dos escândalos das EMSP ocorreu no contexto iraquiano e por isso 

mesmo motivo da sua escolha nesta tese. 

Em 2002, os EUA e o Reino Unido acusaram Saddam Hussein, ditador iraquiano, de 

acumular armas de destruição em massa e de apoiar o terrorismo internacional. As 

autoridades iraquianas negaram as acusações. Os EUA exigiram o cumprimento imediato da 

resolução 1441 aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU (CS) em novembro de 2002, a 

qual determinou a volta dos inspetores de armas ao Iraque, os quais tinham sido expulsos 

anteriormente e deu a Bagdá uma “última chance” para encerrar todos os seus programas de 

armas químicas, biológicas e nucleares, assim como o de mísseis balísticos. O Iraque aceitou 

a volta dos inspetores, mas não renunciou ao seu ditador sendo assim os EUA e o Reino 

Unido pressionam o Conselho de Segurança por uma resolução que autorizasse o uso da força 

militar (ALMANAQUE, 2005; BRASIL, 2003). 
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O relatório dos inspetores da ONU, apresentado por Hans Blix, no CS, estimou ainda 

vários meses e mais inspetores para concluir o trabalho, mas, de modo geral, não apresentou 

aspectos negativos sobre o governo Saddam em relação a armas de destruição em massa 

(ALMANAQUE, 2005; BRASIL, 2003). 

O Conselho de Segurança ficou dividido sendo que, por um lado, EUA, Reino Unido, 

Espanha e Bulgária advogavam o uso da força militar para desarmar o Iraque imediatamente e 

cumprir a resolução da ONU. Por outro lado, França, Alemanha, Rússia, China e Síria, 

defendiam o uso da diplomacia para obter o desarmamento e dar mais tempo aos inspetores de 

armas da ONU. A França inclusive chegou a ameaçar vetar qualquer iniciativa de uma 

resolução que aprovasse o uso da força militar (BRASIL, 2003, p. 6-7). 

Diante do impasse, a coalizão liderada pelos EUA dá um ultimato ao governo 

iraquiano e estabelece 48 horas para que Saddam Hussein e autoridades do partido Baath 

deixassem o país ou seriam atacados. Em face da negativa de Saddam, em 19 de março de 

2003, inicia-se a Operação Liberdade do Iraque (Operation Iraq Freedom) e a coalizão 

liderada pelos EUA ataca o país a despeito de não haver qualquer resolução do CS que 

autorizasse o uso da força militar. Os iraquianos foram derrotados, e em 9 de abril, os norte-

americanos conquistaram Bagdá, instalando um governo de ocupação, chefiado pelo 

diplomata e ex-militar norte-americano Paul Bremer. Aí se iniciam os protestos contra o 

domínio estrangeiro sendo que as forças de ocupação e seus apoiadores se tornam alvos de 

fortes atentados e ataques constantes (ALMANAQUE, 2005; BRASIL, 2003, p. 4-8). 

Singer comenta que o principal motivo da demanda por EMSP no caso do Iraque foi à 

insuficiência de forças para dar continuidade a nova fase da operação agora contra os 

insurgentes e posteriormente na reconstrução do país. Aliado a isso uma grande falha de 

liderança do presidente George W Bush em que pese tenha sido devidamente alertado pelo 

General Eric Shinseki de que seria necessário um adicional de tropas após os combates 

iniciais, o que foi ignorado e mais tarde provado mais que verdadeiro (SINGER, 2008, p. 

243). 

De fato, o planejamento se ateve apenas a invasão do Iraque e previa cerca de cento e 

trinta e cinco mil soldados e não houve qualquer plano ou estruturação para o que viria 

depois. Assim, os planejadores norte-americanos ignoraram a mais básica lição de Clausewitz 

que alerta que numa guerra não se pode dar um primeiro passo sem considerar o último. Além 

do planejamento limitado a invasão, o problema central era a insuficiência de tropas 

americanas, a dificuldade em se conseguir aprovação do Congresso para mais soldados 

(mesmo a Guarda Nacional ou a Reserva Estratégica), e a negativa dos aliados em aumentar 
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seus efetivos. Dois Teatros de Operações (TO) foram abertos (um no Afeganistão e outro no 

Iraque) pelos EUA e as demandas por mais soldados pressionavam os militares. As soluções 

para esse problema eram pouco factíveis politicamente e isso favoreceu em muito a utilização 

das EMSP no conflito (SINGER, 2008, p. 244-245). 

O emprego das EMSP foi a solução encontrada, pois seus custos políticos eram 

mínimos. Vale lembrar ainda que as baixas de seus empregados não eram contabilizadas nas 

baixas oficiais do exército e não tinham qualquer impacto na opinião pública. Em 2006, o 

Comando Central estimou que cem mil empregados das EMSP estivessem operando no 

conflito sendo que em 2007, o próprio Departamento de Defesa dos EUA calculou em quase 

cento e oitenta mil empregados de EMSP em comparação a cento e sessenta mil soldados. 

Interessante a observação de Singer quando afirma que em dado momento nem o próprio 

Pentágono sabia quantos empregados de EMSP estavam no Iraque e nem quanto estava sendo 

gasto com essas empresas contratadas pelo governo norte-americano e que em 2005 ele 

próprio foi contatado pelo Pentágono para auxiliá-los a determinar esses números. Ou seja, 

não se tinha a exatidão da dimensão do negócio que estava sendo feito por absoluta falta de 

fiscalização e administração desse novo problema no campo de batalha (SINGER, 2008, p. 

245). 

No caso do Iraque, o maior emprego de forças militares e de EMSP se deu no pós-

conflito. As razões fundamentais para isso foram: o incremento da insegurança ao pessoal 

dedicado a reconstrução, a falta de previsibilidade do governo norte-americano das 

necessidades que viriam após as operações militares e os graves problemas de instabilidade e 

de insegurança ocasionados pela acentuada insurgência. Entre 2003 e 2004, as EMSP foram 

utilizadas por razões de funcionalidade, pois permitiram uma satisfação imediata das 

necessidades do exército dos EUA. Após as operações militares ficou patente que os serviços 

das EMSP seriam necessários haja vista que os altos níveis de insegurança no país indicavam 

que somente os militares não teriam condições de dar conta da situação sem o apoio dessas 

empresas. Entre os objetivos da Coalizão estava o de instaurar uma democracia no Iraque, 

entretanto não se previu a dimensão das tarefas de reconstrução nem a presença crescente de 

uma forte insurgência que situaria entre os seus objetivos não somente as tropas americanas, 

mas também as EMSP, afinal para os insurgentes todos eram seus inimigos. Esse incremento 

da violência, a instabilidade e a reconstrução foram os principais vetores que concorreram 

para maior contratação das EMSP no pós-conflito. Com o passar do tempo, a utilização 

generalizada das EMSP começou a suscitar uma série de problemas, tais como dilemas 

políticos, pressões relacionadas com o controle e fiscalização dessas empresas e os sucessivos 
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escândalos nos meios de comunicação que implicavam as EMSP na morte de civis ou em 

graves violações de Direitos Humanos e Humanitário (GARCIA; PAREJA, 2013, p. 156-

157). 

Em que pese a solução de privatização da guerra, ou a terceirização de atividades tidas 

como estatais encontrada pelo governo norte-americano ela não saiu nada barato aos cofres 

públicos, chegando a casa de mais de duzentos bilhões de dólares gastos nos conflitos do 

Iraque e do Afeganistão, juntos, segundo levantamento da Comission on Wartime do 

Congresso do EUA, levando em consideração os anos fiscais de 2002 até 2011, conforme 

quadro abaixo. 

 

Quadro 8 - Gastos com as EMSP entre 2002-2011 no Iraque e Afeganistão (em bilhões de dólares) 

  

Departamento de  

Defesa 

 

Departamento de  

Estado 

Agencia dos Estados 

Unidos para o 

Desenvolvimento 

Internacional (USAID) 

 

Total 

Contratos 166,6 12,2 8,4 187,2 

Subvenções xxx   0,4  4,9 5,3 

 

Total  

 

166,6 

 

12,6 

 

13,3 

 

192,5 + 14 = 

206,6 
Fonte: elaborado pelo autor com base em Comission on Wartime Contracting (2011, p. 20). 

 

A natureza geral das atividades empreendidas pelas EMSP no Iraque indica o 

incremento da privatização de serviços tradicionalmente realizados pelo aparato de segurança 

e militar dos Estados. No Iraque essa realidade chegou a um ponto decisivo de expansão, 

tanto com relação aos serviços de segurança como aos serviços militares. Em qualquer caso, 

muitas empresas empregadas no Iraque realizaram tarefas de segurança e militares e vale 

lembrar que a distinção entre Empresa de Segurança Privada (ESP) e Empresa Militar Privada 

(EMP) é muito obscura. Para o propósito de estudo e discussão do conflito, o termo EMSP 

capta a essência das atividades realizadas por essas empresas no Iraque (PALOU-

LOVERDOS; ARMENDARIZ, 2011, p. 43). 

Além do desenvolvimento sem precedentes da indústria da privatização da guerra, as 

EMSP, no Iraque, também adquiriram novas responsabilidades no campo militar. Vale 

ressaltar a proposta do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre uma possível Convenção 

sobre as EMSP a qual tem a seguinte definição para EMSP, serviços militares e serviços de 

segurança, em seu artigo 2 a), 2 b) e 2 c),  que embora seja uma proposição nos auxilia no 

entendimento das tarefas realizadas por essas empresas no Iraque e a sua relação com as 

tarefas estatais no campo de batalha: 
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a)  por empresa militar e/ou de segurança privada (EMSP) se entenderá a entidade 

empresarial que preste serviços militares e/ou de segurança remunerados por 

pessoa físicas ou jurídicas; 

b)  por serviços militares se entenderá os serviços especializados vinculados com 

atividades militares como planejamento estratégico, inteligência, investigação, 

reconhecimento terrestre, marítimo ou aéreo. Voos de todo tipo, tripulado ou 

não tripulados, vigilância por satélite, qualquer tipo de transferência de 

conhecimento com aplicação militar, apoio material e técnico as forças 

armadas e atividades conexas; 

c)  por serviços de segurança se entenderá a guarda, e proteção armadas de 

edifícios, instalações, propriedades, pessoas, e qualquer tipo de transferência de 

conhecimentos com aplicação nos âmbitos da segurança e da polícia, o 

desenvolvimento e a aplicação de medidas de segurança da informação e 

atividades conexas (GOMEZ DEL PRADO; MATEU, 2011, p. 145). 

 

As EMSP que operaram no Iraque podem ser divididas em dois grandes grupos. 

Aquelas que prestaram serviços com armas – de modo geral, voltadas para tarefas de 

segurança e as que prestaram serviços sem armas – de modo geral, mais voltadas a tarefas 

ligadas a logística. O primeiro grupo inclui atividades como: segurança estática –  na proteção 

de edifícios governamentais, áreas onde se realizavam trabalhos de reconstrução, segurança 

de comboios de transporte, escoltas e segurança de altas autoridades. Nestes casos, os 

trabalhadores eram em sua maioria ocidentais e nacionais de terceiros países como Chile e 

África do Sul e em menor medida os iraquianos. Já no segundo grupo, incluem atividades de 

coordenação operacional mediante o estabelecimento de centros de comando e controle, 

atividades de inteligência buscando a detecção e análise de ameaças, atividades de 

treinamento das forças iraquianas dentre outras, nestas a presença do pessoal local era mais 

evidente (GARCIA; PAREJA, 2013, p. 155-156; PALOU-LOVERDOS; ARMENDARIZ, 

2011, p. 44). 

O leque de atividades das EMSP no apoio ao esforço da coalisão foi muito vasto, pois  

passaram a manter, operar,  - e a realizar a manutenção dos mais sofisticados sistemas de 

armas como os aviões de combate F-15 e  F-117 invisível, helicópteros Apaches e o U-2 - 

avião de reconhecimento. Ainda ajudaram a operar sistemas de combate de alta tecnologia 

como o Global Hawk UAV e o sistema de defesa aérea Patriot demonstrando alta capacidade 

técnica. Daí em diante, o espectro de atividades só aumentou em tamanho e complexidade 
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desempenhando um papel relevante para as forças norte – americanas nas seguintes 

atividades: logística, assistência técnica, treinamento de forças militares iraquianas, 

inteligência, proteção de instalações críticas, comboios, de pessoas, e a construção de bases, 

dentre outras tarefas. Nunca é demais lembrar que a segurança de Paul Bremer encarregado 

maior da Autoridade Provisional da Coalisão (CPA) foi executada pela EMSP Blackwater. 

Em síntese, mais uma vez fica patente que a operação no Iraque não poderia ter sido 

executada sem o apoio das EMSP (SINGER, 2008, p. 248). 

Especificamente e sinteticamente é possível indicar as principais atividades ligadas as 

seguintes EMSP: AEGIS – segurança, transporte e análise antiterrorista; DynCorp, Vinnel – 

treinamento para a polícia iraquiana; Halliburton, KBR – logística e  gestão de bases 

militares; Enrys – segurança de infraestruturas petrolíferas; Custer Batlles – gestão e 

segurança do Aeroporto de Bagdá; Blackwater – segurança de embaixada e de autoridades, 

EDOT – segurança e gestão Base Victory Bagdá; Blackwater, Triple Canopy e DynCorp – 

segurança de pessoal estadunidense; AEGIS – escoltas e gestão da segurança (GARCIA; 

PAREJA, 2013, p. 158). 

Enquanto a Autoridade Provisional esteve operativa, foram firmados contratos para a 

realização de diversas atividades. Como exemplo pode-se citar a proteção das infraestruturas 

logísticas que ficou a cargo da Erinys, a segurança do aeroporto de Bagdá que ficou com a 

Custer Batlles e o treinamento da polícia e do exército iraquiano que esteve a cargo da 

DynCorp, Vinnel e MPRI, respectivamente. No que diz respeito ao Departamento de Estado, 

a contratação do pessoal privado para desempenhar tarefas de segurança no Iraque iniciou 

com a abertura da embaixada dos EUA. Ante a impossibilidade de protegê-la o Departamento 

de Estado firmou um contrato com a Blackwater para assegurar a segurança estática da 

embaixada e de seu pessoal. Posteriormente, foram firmados outros contratos de proteção de 

pessoal com as EMSP norte-americanas Blackwater – para a área de Bagdá e a DynCorp – 

para a área do Curdistão iraquiano e a Triple Canopy para o sul do país.  

O Departamento de Defesa empregou várias empresas americanas, como a EOD 

Technologies, a qual foi encarregada da segurança do complexo da Base Victory, em Bagdá, e 

estrangeiras, como é o caso das britânicas ArmorGroup e Aegis Defence Services. Cabe 

destacar que o contrato com a Aegis denominado “Serviços de Apoio a Reconstrução” é um 

dos mais importantes, até 2004 foi o maior contrato firmado por esse Departamento e girou 

em torno de quatrocentos e setenta e cinco milhões de dólares, sendo renovado três anos mais 

tarde. As atividades da Aegis incluíam apoio e análise antiterrorista, proteção de pessoal, 

escoltas, segurança e gestão de transportes. Uma das tarefas mais significativas nesse contrato 
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foi a criação do Centro de Operações de Reconstrução o qual tinha por objetivo melhorar a 

coordenação das EMSP empregadas no Iraque e cuja gestão foi encomendada para a Aegis 

(GARCIA; PAREJA, 2013, p. 156; PALOU-LOVERDOS; ARMENDARIZ, 2011, p. 44-45). 

Provavelmente, um dos mais bem conhecidos exemplos de privatização de atividade 

militar diz respeito à inteligência, área que cresceu de importância desde a “ Guerra ao 

Terror”. Durante a guerra e ocupação do Iraque a execução de muitas atividades de 

inteligência foi realizada pelas EMSP tais como: interrogatórios prisionais, análise de 

documentos estrangeiros, administração de sistemas de inteligência com coleta e 

processamento de informações. Outras atividades, tipicamente militares, também foram 

empreendidas pelas EMSP tais como: provisão de expertise para operação de complexos 

sistemas de armas, operação de checkpoints, detenção de pessoas, treinamento da polícia e do 

exército nacional, incluindo exercícios táticos e planejamento estratégico. Armendariz  

destaca que embora não tenha sido a regra as EMSP chegaram a se engajar em atividades que 

perfazem a participação direta nas hostilidades; tais como, a execução da guarda e segurança 

de legítimos alvos militares como consequência de suas tarefas o que acabou por incorrer em 

contato direto com o inimigo (PALOU-LOVERDOS; ARMENDARIZ, 2011, p. 45-46). 

Interessante observar que enquanto as EMSP continuam a oferecer e prover serviços 

não letais envolvendo o apoio às operações militares Armendariz observa que as novas 

habilidades militares são anunciadas nos websites dessas empresas mencionando a realização 

de atividades de inteligência e/ou contra-inteligência, incluindo dentro desses serviços 

atividades de interpretação de informações no campo, tradução, software e sistemas de 

engenharia, interrogatório de prisioneiros, entre outras. Muitas empresas ainda chamam 

atenção para sua expertise militar indicando contratos já realizados no próprio Iraque com o 

Departamento de Defesa dos EUA, a Força Aérea, a Marinha, a Autoridade Provisional e a 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Como exemplo cita-se as seguintes 

EMSP: Airscan, EODT, L-3, Titan, Vinnel, ZKD, Safenet Security Services e Agility 

Logistics (PALOU-LOVERDOS; ARMENDARIZ, 2011, p. 46). 

Vale a pena repetir que, por outro lado, essa imensidão de atividades levadas ao cabo 

pelo setor privado, criou uma grande dependência das tropas à atuação dessas empresas, se 

imaginarmos que sem elas nada do que foi feito poderia ter sido realizado na dimensão em 

que ocorreu no conflito do Iraque. Em outras palavras, se as EMSP auxiliaram na resolução 

de um problema político criaram um problema operacional para as tropas que passaram a 

depender desse apoio para executarem as suas missões. É o que podemos chamar de “core 

dependência”, ou seja, as tropas somente realizam suas missões centrais de combate se forem  
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suportadas pelas EMSP em atividades técnicas e de apoio. Em síntese, pode-se dizer que a 

logística militar moderna, operacionalizada nesse ambiente com o suporte privado, foi  

realizada com essas empresas sendo que não podemos considera-las Ad Hoc como muitos 

interpretam, muito ao contrário, na verdade começam a fazer parte da própria estrutura 

operacional e logística de vários exércitos ocidentais, o que indica que essa privatização deve 

ser pesada e sopesada antes de ser contratada, pois pode caracterizar a perda de importante 

expertise em várias atividades. 

Em que pese à acentuada concordância dos analistas em relação ao papel fundamental 

das EMSP no esforço de guerra do Iraque, o debate que se impõe refere-se à natureza dos 

serviços de segurança e militares, empreendidos num conflito armado, pelo setor privado e em 

particular sobre a adequação, conveniência, e legalidade de se utilizá-las em atividades as 

quais têm sido tradicionalmente reservadas para os militares e funcionários públicos – 

integrantes e agentes do Estado. Nesse sentido, a questão chave que emerge é se as tarefas 

realizadas pelas EMSP são inerentes aos Estados e assim devem ser realizadas por 

funcionários públicos civis e militares e não poderiam, portanto, ser privatizadas. 

Embora haja desafios na esfera doméstica e internacional, na definição do termo “ 

funções inerentes aos Estados” o Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre uma possível 

Convenção sobre as EMSP lançou a seguinte orientação sobre o termo, definindo-o no seu 

artigo dois i) da seguinte forma: 

 

Por funções inerentes aos Estados se entenderá as funções acordes com o princípio 

do monopólio do uso legítimo da força por parte do Estado, que os Estados não 

podem contratar externamente ou delegar as EMSP em nenhuma circunstância. 

Entre essas funções tem-se a participação direta nas hostilidades, as operações 

bélicas e/ou de combate, a captura de prisioneiros, a legislação, as tarefas de 

espionagem, inteligência e transferência de conhecimentos com aplicações militares, 

de segurança e policiais, o uso de armas de destruição em massa, e o exercício de 

funções de polícia e atividades conexas, especialmente as faculdades de prisão ou 

detenção, incluída a de interrogar os detidos e outras funções que um Estado parte 

considere funções inerentes ao Estado (GOMEZ DEL PRADO; MATEU, 2011, p. 

146). 

 

De acordo com tal definição, várias atividades realizadas pelas EMSP no Iraque, como 

as descritas anteriormente estariam inseridas dentro do escopo do termo “ funções inerentes 

aos Estados” particularmente aquelas relacionadas com a detenção de pessoas, interrogatório 

de detidos, inteligência, engajamento em operações de combate, ainda que como 

consequência de tarefas que não se relacionem com o enfrentamento propriamente dito. Como 

exemplo, cita-se a empresa USIS a qual foi contratada para apoiar o Escritório Regional de 

Segurança, em Bagdá, para realizar investigações de incidentes, entrevistar testemunhas, 
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coletar e analisar evidências, testemunhar em procedimentos judiciais e administrativos, 

analisar incidentes para verificar seu enquadramento legal entre outras tarefas que de acordo 

com a definição anterior estaria compreendida entre as funções inerentemente estatais e não 

poderiam ser privatizadas. 

Considerando este tipo de situação e os riscos que envolvem o monopólio legítimo do 

uso da força do Estado, o Grupo de Trabalho das Nações Unidas buscou identificar aquelas  

funções as quais são inerentes ao Estado, proibir sua delegação ou terceirização pelos Estados 

dentro do padrão
1
 da proposta da Convenção. De fato, este é um dos pontos focais do projeto 

de convenção e um dos seus princípios norteadores caso a convenção seja adotada. Até o 

presente momento, no entanto, esta definição bem como, suas consequências são muito 

sensíveis na Sociedade Internacional e o Grupo de Trabalho reconhece que há necessidade de 

se introduzir essa noção progressivamente junto ao Direito Internacional e que isso será um 

dos elementos críticos na busca de se atingir um consenso no contexto da futura Convenção. 

Em suma, o projeto visa dar forma jurídica a ideia de que o controle estatal do uso da força é 

uma obrigação implícita na soberania do Estado. É uma questão de qualquer Estado. De outro 

modo, vincula-se a questão do monopólio do uso da força a obrigação de se respeitar, 

proteger, e tornar efetivos os Direitos Humanos em quaisquer situações. Por outro lado, pode-

se considerar que o uso legítimo da força é uma questão de soberania estatal e envolveria 

direitos e obrigações dos Estados (GOMEZ DEL PRADO; MATEU, 2011, p. 102; PALOU-

LOVERDOS; ARMENDARIZ, 2011, p. 47). 

Por outro lado, a definição de EMSP contida no Documento de Montreux é mais 

elástica e permite a prática de certas atividades que o projeto de convenção considera como 

atividades inerentes ao Estado o que sem dúvida levará a um embate entre os dois conceitos, 

pois é um dos pontos fulcrais nas iniciativas de regulação das EMSP. 

                                                 
1
  A proposta de Convenção trata do tema sinteticamente nos seguintes artigos: 4.3 nenhum Estado  pode delegar 

ou contratar com as EMSP funções inerentemente estatais; 4.5 Cada Estado parte, de acordo com seu Direito 

interno adotará medidas legislativas e de outro tipo se necessário para proibir total ou parcialmente a delegação 

ou contratação externa de serviços militares ou de segurança; 9 Cada Estado parte definirá e limitará o alcance 

das atividades das EMSP e proibirá especificamente a contratação externa com as EMSP das funções definidas 

como funções inerentes aos Estados, incluída a participação direta nas hostilidades, as operações bélicas, as 

tarefas de espionagem, inteligência, transferência de conhecimentos com aplicações militares, de segurança e 

policiais, o uso de armas de destruição em massa, o exercício das funções de polícia e atividades conexas, 

especialmente as faculdades de detenção/prisão, incluída a de interrogar os detidos e outras que um  Estado 

parte  considere funções inerentes ao Estado. Dessa forma, o Estado deteria o controle total sobre o uso da 

força e incluiria em sua legislação o sentido e o alcance das EMSP (GOMEZ DEL PRADO; MATEU, 2011, p. 

148-151). 
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Mesmo não sendo um tratado internacional vinculante o item 9 a)
2
 do prefácio de 

Documento de Montreux define EMSP da seguinte forma: 

 

As EMSP são entidades comerciais privadas que prestam serviços militares e/ou de 

segurança. Os serviços militares e/ou de segurança incluem, em particular, os 

serviços de guarda armada e de proteção de pessoas ou objetos, como comboios, 

edifícios, e outros lugares, a manutenção e utilização de sistemas de armas, a 

custódia de prisioneiros, e o assessoramento ou a capacitação das forças de 

segurança e pessoal local (CICV, 2008, p. 9, tradução nossa). 

 

Por essa definição, a custódia de prisioneiros não seria uma tarefa inerentemente 

estatal o que vai de encontro à proposta de Convenção das Nações Unidas. De outro modo, as 

Convenções de Genebra de 1949 e seus Protocolos Adicionais, não aduzem a esse respeito, 

entretanto, é lídimo inferir que é uma tarefa que caberia apenas aos Estados. 

Por certo a situação das EMSP no conflito envolve uma série de debates acerca do 

sentido e do alcance das atividades executadas por elas e sua relação com as funções 

inerentemente estatais. Este é um debate que não termina aqui e muito pelo contrário toma 

vulto em todos os fóruns sobre o tema, mundo afora, o que é importante é que essa polêmica 

está umbilicalmente ligada ao papel do Estado e do setor privado, nos conflitos armados, do 

século XXI, com seus desdobramentos nas Relações Internacionais, na Segurança 

Internacional, no Direito Internacional e na própria forma de se fazer a guerra. 

Tanto os soldados quanto os empregados das EMSP cometeram violações de Direitos 

Humanos e de Direito Humanitário no Iraque. Numa situação de conflito armado isso não 

chega a ser novidade, a história é rica em tais abusos, entretanto, a falta de instrumentos ou 

mesmo a sua opacidade não pode impedir ou mesmo minimizar a punição, a investigação e 

até mesmo a reparação de tais atos, sejam eles cometidos por integrantes do setor público ou 

do setor privado. As normas que existem nos âmbitos internacional e nacional para tratar de 

condutas ilegais dos empregados das EMSP são muito menos claras que as leis aplicáveis aos 

militares ou pelo menos requerem uma acalorada discussão. Particularmente no Iraque, junto 

à imunidade segundo a qual as EMSP operaram entre 2004 e 2009, em virtude da Ordem n
o
 

17 da Autoridade Provisional, a resposta comum das autoridades norte-americanas aos abusos 

dos empregados das EMSP foi removê-los do Iraque e se fossem pressionadas a romper o 

                                                 
2
  9.Que, a los fines del presente documento, se entenderá que:   a) Las “EMSP”, como quiera que se 

describan a sí mismas, son entidades comerciales privadas que prestan servicios militares y/o de seguridad. Los 

servicios militares y/o de seguridad incluyen, en particular, los servicios de guardia armada y de protección de 

personas y objetos, como convoyes, edificios y otros lugares; el mantenimiento y la explotación de sistemas 

armamentísticos; la custodia de prisioneros; y el asesoramiento o la capacitación de las fuerzas y el personal de 

seguridad locales 
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contrato. Adicionalmente, uma política de compensação monetária em relação às vítimas foi 

imposta as empresas nesses casos. Desde o início da Guerra do Iraque, preocupações sobre a 

conduta das ações das EMSP foram levantadas devido a uma série de incidentes envolvendo 

as mesmas. O maltrato de prisioneiros pelo pessoal da EMSP Titan/L-3 e CACI na prisão de 

Abu Garib, em 2003, a morte de quatro empregados da EMSP Blackwater, em Fallujah, em 

2004, e o incidente de setembro de 2007 na Nisour Square que envolveu também empregados 

da Blackwater e resultou na morte de dezessete iraquianos, são alguns exemplos. Ainda que 

esses incidentes tenham adquirido particular proeminência, haja vista, as repercussões no 

espectro político e midiático, informações advindas do campo mostram que não foram casos 

isolados e um padrão de violações de Direitos Humanos cometido pelas EMSP pode ser 

estabelecido (PALOU-LOVERDOS; ARMENDARIZ, 2011, p. 48). 

E outubro de 2007, o Memorando do “US Commitee on Oversight and Government 

Reform ” avaliou a conduta da EMSP Blackwater no Iraque, entre 2004 e 2007, nos seguintes 

termos: 

 

Relatórios atinentes a Blackwater revelam que a empresa esteve envolvida em pelo 

menos cento e noventa e cinco casos de incidentes de “escalação de força” no Iraque 

desde 2005 e que envolve o uso de tiros de arma de fogo pelos empregados da 

empresa. O contrato da empresa foi para realização de serviços de 

segurança/proteção para o Departamento de Estado, assim,  somente, poderia se 

engajar no caso de uso da força para sua própria defesa. Em mais de oitenta por 

cento dos casos os relatórios indicam que seus integrantes atiraram primeiro. [...] Na 

vasta maioria dos exemplos a Blackwater está atirando em movimento dentro de um 

veículo e não permanece na cena para determinar se os tiros resultam em baixas. [...] 

Quando a performance da Blackwater é comparada a outras EMSP como a DynCorp 

e a Triple Canopy, os relatórios revelam que a Blackwater participou em mais 

incidentes com arma de fogo que as outras duas empresas juntas. Entre 2005 e 2007, 

a Blackwater esteve envolvida em  cento e sessenta e oito incidentes de arma de 

fogo enquanto a DynCorp, em cento e dois e a Triple Canopy, em trinta e seis. 

(HOUSE OF OVERSIGHT COMMITEE MEMORANDUM, 2007, p. 1). 

 

Não é difícil concluir que o caso da Blackwater não foi um caso isolado, pois o 

próprio Memorando acima cita outras duas empresas. Há que se observar que vários outros 

casos foram cometidos, mas nem todos tiveram a repercussão que teve a empresa Blackwater 

em suas atividades no Iraque. 

As violações de Direitos Humanos no Iraque são relatadas desde o início do conflito. 

Há que se registrar que houve uma escalada entre, 2005 e 2008, mas que a partir do final de 

2009, iniciou-se um acentuado decréscimo dessas violações. Armendariz comenta que isso 

ocorreu provavelmente, em decorrência, do acordo entre o Iraque e os EUA materializado no 
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US - Iraq Status of Forces Agreement, o qual removeu a imunidade em relação as leis 

iraquianas sobre as PMSC no Iraque (PALOU-LOVERDOS; ARMENDARIZ, 2011, p. 49). 

Por outro lado, ao considerar o impacto quantitativo nos Direitos Humanos das EMSP 

no Iraque tem-se que levar em conta a existência de uma margem de erro relativa ao número 

de incidentes não informados. Se um incidente não é informado isso provavelmente significa 

que a autoridade competente não fará nenhuma investigação, a vítima não será ouvida, será 

quase que impossível identificar seus perpetradores, o caso não será documentado e 

evidentemente problemas serão encontrados se no futuro foram realizados procedimentos 

legais. Por certo, há casos que se enquadram nessa perspectiva e isso não se pode 

desconsiderar levando-se em consideração o perfil das empresas e o próprio ambiente em que 

atuam (PALOU-LOVERDOS; ARMENDARIZ, 2011, p. 49). 

Considerando o impacto qualitativo das atividades das EMSP nos Direitos Humanos, 

Armendariz conclui por três principais categorias: 

a)  a terceirização as EMSP de certas funções tradicionalmente reservada aos 

Estados e executada por militares como o interrogatório de prisioneiros, junto à 

carência de fiscalização das atividades, dessas empresas, resultou em casos de 

detenções arbitrárias e tortura. Os abusos cometidos na prisão de Abu Graib 

servem para ilustrar a violação das “ funções inerentes aos Estados”; 

b)  observa-se, também, que os empregados das EMSP exerceram um excessivo e 

injustificado uso da força resultando em sistemáticas violações contra a 

população civil tais como: assassinatos, utilização de arma de fogo com tiros 

indiscriminados como também danos a propriedades; 

c)  os próprios empregados foram vítimas de Direitos Humanos ao terem 

restrições em seus direitos sociais e trabalhistas, 

d)  adicionalmente, junto a essas sérias violações de Direitos Humanos, 

Armendariz acrescenta que embora não tenham sido objeto de seu estudo 

foram,  ainda, reportados casos de assédio sexual, prostituição infantil, 

contrabando e fraude de impostos (PALOU-LOVERDOS; ARMENDARIZ, 

2011, p. 49). 

 

O caso dos detidos na prisão de Abu Graib, próxima de Bagdá, em 2004, é 

considerado um dos piores escândalos militares dos EUA. Pelo menos setenta e dois civis 

iraquianos foram torturados e abusados física e mentalmente, durante seu período de 

detenção, e de acordo com as ações judiciais estudadas os prisioneiros foram ainda 
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sodomizados, ameaçados de estupro, mantidos nus em suas celas, submetidos a choques 

elétricos e atacados por cachorros, sendo inclusive feridos em partes sensíveis do corpo 

humano (PALOU-LOVERDOS; ARMENDARIZ, 2011, p. 53; KINSEY, 2012, p. 120-123). 

Nesta prisão, cuja responsabilidade pela sua administração cabia aos EUA, além dos 

militares trabalhavam funcionários das EMSP contratados pelos norte-americanos. 

Especificamente, funcionários da CACI dirigiam os interrogatórios e analisavam documentos 

de inteligência militar, enquanto empregados da Titan realizavam serviços de tradução. A 

sindicância realizada, em 2004, pelo Gen Antônio Taguba, midiaticamente conhecida como   

“Taguba Report” concluiu que os civis contratados pela CACI e Titan não eram 

apropriadamente supervisionados. Já o relatório independente de James Schlesinger também 

observou que a grande maioria dos funcionários dessas EMSP não tinha recebido nenhuma 

forma de treinamento em técnicas de interrogatório e desconheciam a doutrina e a política 

americana para aquela situação. Em 2005, o próprio Departamento de Defesa concluiu que 

funcionários da Titan e da CACI
3
 foram também diretamente responsáveis pelas torturas e 

abusos cometidos na prisão. Da perspectiva dos Direitos Humanos e do Direito Humanitário 

os EUA falharam em observar que somente autoridades dos EUA poderiam realizar as tarefas 

de supervisão de prisioneiros de guerra e realizar as diligências necessárias, com a finalidade 

de se prevenir qualquer possível dano causado pelas EMSP aos detentos. (PALOU-

LOVERDOS; ARMENDARIZ, 2011, p. 53; STRASSER, 2004, p. 73; KINSEY, 2012, p. 

120-123). 

Interessante observar a descrição que Uessler faz do episódio conforme abaixo 

descrito: 

Em vinte e oito de abril de 2004, a rede de TV americana CBS transmitiu imagens 

que provocaram indignação no mundo todo. Elas provinham da cela 1-A da prisão 

de Abu Graib. Numa das imagens vê-se um prisioneiro com a cabeça coberta por um 

saco em pé, numa caixa, seus braços pendurados para cima e tudo indica que se 

caísse seria eletrocutado. Noutra imagem, iraquianos são amontoados nus como uma 

pirâmide. No bloco de celas 1-A, os prisioneiros iraquianos deveriam ser 

interrogados por especialistas norte-americanos. A indignação pública se concentrou 

na soldado Lynndie England – que puxava um iraquiano de quatro com uma coleira 

de cachorro -  e, em menor escala em seus colegas Charles Garner e Ivan Frederick. 

Praticamente desconhecido permaneceu Steve Stefanowicz o qual tinha dado ordens 

aos reservistas sob seu comando, tais como; England, Garner e Frederick para que 

preparassem uma noite terrível para os detentos. Nesse momento, veio à tona um 

segundo escândalo, que certamente foi menos percebido, pois Stefanowicz, não 

pertencia a cadeia de comando militar, mas era um especialista em interrogatórios da 

EMSP CACI com sede em Arlington, Virgínia (UESSLER, 2008, p. 48-49). 

 

                                                 
3
  Detalhes sobre as ações judiciais pertinentes a CACI e Titan encontram-se no Anexo C -  Principais EMSP 

atuantes no Iraque e seus incidentes de Direitos Humanos. 
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Vale observar que nenhum empregado das EMSP envolvido, no episódio, sofreu 

qualquer punição. Já os militares todos foram punidos, inclusive a General Janis Karpinski 

comandante da 800
a
 Brigada responsável pela prisão de Abu Graib a qual foi rebaixada ao 

posto de coronel pelo presidente dos EUA George W.  Bush (BUSH..., 2005). 

De acordo com a legislação norte-americana aplicável ao caso do Iraque, as EMSP 

estavam apenas autorizadas ao uso da força em autodefesa ou quando o uso da força fosse 

necessário para executar a missão de proteger pessoas e valores. Entretanto, tudo indica que 

devido ao temor do ambiente operacional em que se encontravam, os empregados das às 

EMSP para garantir prioridade de movimentação e manter distância de outros veículos 

atiravam, aleatoriamente, nas ruas de Bagdá e em outras cidades. Como resultado dessa 

prática observa-se um número excessivo de incidentes relacionados ao uso da força enquanto 

cumpriam suas missões de segurança e de proteção. Em particular, exemplos desse tipo de 

evento incluem abusos de Direitos Humanos, tais como; atirar indiscriminadamente em civis e 

em veículos, com civis frequentemente mortos como resultado dos tiros. 

Certamente, o pior e mais conhecido incidente ocorrido nesse padrão foi o caso da 

praça de “Nisour Square”, em dezesseis de setembro de 2007, quando empregados da 

Blackwater ao proverem a segurança de um comboio do Departamento de Estado, num 

incidente de tiroteios, foram acusados de matar dezessete iraquianos e de ferir cerca de vinte. 

De acordo com vários relatórios que documentaram o incidente, incluindo os emitidos pelas 

autoridades iraquianas, embora a Blackwater tenha inicialmente alegado que seus veículos 

tenham sido atacados pelos insurgentes primeiro, testemunhas e evidências indicaram que os 

empregados da empresa iniciaram os tiros e atiraram indiscriminadamente. Enquanto o caso 

da praça “Nisour Square” atraiu a atenção da mídia devido ao número de mortos e as suas 

circunstâncias, outros também ocorreram envolvendo outras EMSP
4
 tais como – Custer 

Battles, DynCorp, Triple Canopy, USIS, Enrys e United Resources Group. Em outubro de 

2014, após sete anos do ocorrido em Bagdá, quatro ex-empregados da Blackwater foram 

condenados num júri presidido pelo juiz Royce C. Lamberth  da Corte do Distrito Federal, em 

Washington D.C., pelo seu envolvimento no caso da praça “Nisour Square” nos seguintes 

termos: Nicholas Slatten – condenado a prisão perpétua, Dustin Heard, Paul Slough  e Evan 

Liberty todos condenados a trinta nos de prisão (KINSEY, 2012, p. 123-128; PALOU-

LOVERDOS; ARMENDARIZ, 2011, p. 53; STRASSER, 2004, p. 73; FOUR 

BLACKWATER..., 2014). 

                                                 
4
  Detalhes dos abusos de Direitos Humanos de EMSP que atuaram no Iraque podem ser vistos no Anexo C -  

Principais EMSP atuantes no Iraque e seus incidentes de Direitos Humanos. 



      143 

 

Os acontecimentos na prisão de “Abu Graib e na Praça Nisour Square” são 

consistentes indicadores da necessidade de se controlar a atuação das EMSP num ambiente de 

conflito armado. Certamente, muitos outros casos ocorreram como pode ser visto no Anexo C 

da presente tese, mas não tiveram a mesma repercussão internacional. Provavelmente a falta 

de ação do Estado levou a ocorrência de tais acontecimentos, desse modo, a Sociedade 

Internacional deve estabelecer limites claros e precisos para o emprego das EMSP nessas 

circunstâncias bem como cumprir e fazer cumprir as normas de Direitos Humanos e de 

Direito Humanitário. 

As EMSP que operaram no Iraque foram oriundas de vários países, tais como: EUA, 

Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, França, África do Sul, Canadá, Alemanha, Israel, 

Austrália, Barbados, Kuait, Espanha e o próprio Iraque, sendo que majoritariamente as 

empresas eram norte-americanas ou britânicas as quais em boa medida tinham conecções com 

seus respectivos governos. (PALOU-LOVERDOS; ARMENDARIZ, 2011, p. 35-38). 
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Quadro 9 - Principais EMSP que atuaram no conflito Iraque por país de origem 

EUA REINO UNIDO KUWAIT ESPANHA 

AIRSCAN INC AEGIS AGILIT LOGISTICS 

SERVICIO GLOBAL 

DE SEGURIDAD E 

INTELIGENCIA 

CACI ARMORGROUP CANADÁ FRANÇA 

CUSTER BATLLES CONTROL RISKS GARDA WORLD GALLICE SECURITY 

DYNCORP G4S 
GLOBAL RISK 

INTERNATIONAL 
ANTICIP 

EODT HART SECURITY AUSTRÁLIA IRAQUE 

KBR OLIVE GROUP BLP ABABEEL 

L-3 

COMMUNICATIONS 

PILGRIMS 

SECURITY 
ALEMANHA ALMCO 

MPRI ISRAEL TOIFOR BAHEZ 

RONCO INTEROP 
TRANS ATLANTIC 

VIKING SECURITY 

BEKHMA’S SPECIAL 

PROTECTION 

SAIC 
EMIRADOS 

ARABES UNIDOS 
BARBADOS FALCON GROUP 

TITAN ENRIS GREYSTONE 
SABRE 

INTERNATIONAL 

TRIPLE CANOPY ISI 
REPÚBLICA 

CHECA 
 

VINNEL AFRICA DO SUL SSL  

XE (EX-

BLACKWATER) 

BLACKHAWCK 

SECURITY 
  

ZKD, LLC 

SAFENET 

SECURITY 

SERVICES 

  

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Palou-Loverdos e Armendariz (2011, p. 37). 

 

Importante observar que os empregados dessas empresas eram não apenas norte-

americanos e locais, como, também, de terceiros países. Estima-se que cidadãos de trinta 

países estavam incluídos nessa situação. O gráfico a seguir detalha essa situação. 
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Gráfico 1 - Efetivo das EMSP no Iraque por nacionalidade. (em marrom claro – nacionais iraquianos, em 

marrom escuro - nacionais de terceiros países e em azul - cidadãos norte-americanos) entre 2008 e 2011 

 
Fonte: Comission on Wartime Contracting (2011, p. 203). 

 

No caso do Afeganistão o emprego das EMSP também foi bastante acentuado 

chegando inclusive a superar o número de tropas norte-americanas em 2011, quando seu pico 

chegou  a quase cem mil homens enquanto que, em 2012, o pico de empregados das EMSP 

chegou a cerca de cento e dezessete mil homens. (MOCKAITIS, 2014, p. 32). 

O principal cliente das EMSP tanto no caso do Afeganistão como no do Iraque foi o 

governo dos EUA em particular o seu Departamento de Defesa e dentro deste o Comando 

Central dos Estados Unidos conhecido como USCENTCOM e responsável maior pelas 

operações nos dois países. Em que pese à preponderância do governo dos EUA na contratação 

das EMSP elas também eram contratadas por outros governos e instituições e até mesmo por 

indivíduos particulares. Basicamente, as EMSP desenvolveram tarefas de apoio às bases 

militares, segurança de comboios e de instalações e autoridades, construção, e treinamento de 

tropas afegãs (GARCIA; PAREJA, 2013, p. 148-151). 

Cerca de noventa das EMSP que operaram no Afeganistão entre nacionais e 

internacionais destas a maioria britânicas e norte-americanas sendo que muitas também eram  

afegãs. Basicamente, ofereciam dois tipos de serviços – as tarefas de consultoria e 

assessoramento se centravam na reforma e reconstrução do exército e da polícia afegã e foram 
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em grande parte atividades desenvolvidas pelas empresas Dyncorp, MPRI e WSI, enquanto, a 

ArmourGroup, Centurion, Control  Risks, Hart Security e SSI atuaram na proteção das ONG. 

O transporte de suprimentos ficou a cargo em sua maioria as EMSP afegãs. No setor de 

inteligência predominaram a AEGIS, a Global Risks Group e a ArmourGroup. A desminagem 

e a erradicação do cultivo de papoulas de ópio recaíram sobre a Ronco e a DynCorp. As 

tarefas de interrogatório de detidos foram entregues a grandes firmas como Blackwater (atual 

XE Services LLC) e outras (GARCIA; PAREJA, 2013, p. 152). 

Não é difícil depreender pela análise do quadro que os contratados de terceiros países 

perfaziam um importante quantitativo e que essa massa de empregados foi contratada num 

recrutamento internacional muitas vezes irregular. Mais impressionante, porém, é o número 

total de empregados das EMSP utilizados no Iraque e no Afeganistão em março de 2010 

conforme quadro a seguir. 

 

Quadro 10 - Efetivo de empregados das EMSP no Iraque e Afeganistão em março de 2010 

 
Departamento de 

Defesa 

Departamento de 

Estado 

Agencia dos Estados 

Unidos  para o 

Desenvolvimento 

Internacional (USAID) 

Total 

Norte-americanos 40800 4322 805 45927 

Nacionais locais 95692 10194 32621 1385907 

Nacionais de 

terceiros países 
71061 4734 1193 76988 

Desconhecidos 
xxx 

 
60 1149 1209 

Total 207553 19310 35768 262631 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em: (COMISSION ON WARTIME CONTRACTING, 2011, p.20). 

 

Observa-se que até março de 2010, mais de duzentos e sessenta mil homens foram 

contratados para trabalhar para as EMSP nos Teatros de Operações do Iraque e do 

Afeganistão. Conforme o quadro anterior o Departamento de Defesa liderou essa colossal 

contratação chegando a perfazer mais de duzentos e cinco mil homens. É nítido observar o 

esforço nessa solução de Privatização da Guerra pelos números envolvidos tornando-se 

lógico, mais uma vez concluir, que sem essas empresas os EUA não teriam condições de 

empreender sua política nesses conflitos armados. A noção do efetivo comparado entre o 

número de empregados das EMSP e a quantidade de tropas dos EUA, no conflito do Iraque, 

atesta essa assertiva conforme o gráfico a seguir. 

 

Gráfico 2 - Efetivo das EMSP, em marrom, e tropas dos EUA, em azul, no Iraque entre 2006 – 2011 
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Fonte: Comission on Wartime Contracting (2011, p. 200). 

 

A quantidade de contratados é impressionante como apontam os quadros anteriores e 

pode-se inclusive observar que no último quadrimestre de 2008, no quadro anterior, que o 

número de empregados das EMSP superou o de tropas dos EUA – fato que jamais tinha 

ocorrido em nenhum outro conflito; não menos importante é o fundamental e crítico papel que 

essas empresas tiveram na solução do conflito sendo que suas atividades foram cada vez mais 

se sofisticando na medida em que o conflito exigia mais atuação estatal das tropas de 

ocupação principalmente com a insurgência e a necessidade de reconstrução do país. 

Por fim, para que se tenha uma noção da dimensão dos vultosos contratos levados a 

cabo no conflito, bem como as empresas beneficiadas segue-se o quadro a seguir que destaca 

a empresa Kellog Brown and Roots como a empresa que mais faturou no conflito entre os 

anos de 2002 e 2011 chegando a mais de quarenta bilhões de dólares. 

 

Quadro 11 - EMSP que celebraram os maiores contratos somados, no Iraque e Afeganistão (em bilhões de 

dólares) entre 2002 e 2011 

EMSP Contratos em bilhões de dólares 

Kellog Brown & Roots 40.809.523.872 

Agility Logistics 8.997.331.923 

DynCorp 7.400.931.324 

Combat Support Associates 3.574.716.549 

L-3 Communications 1.724.298.992 

Blackwater Lodge and Training 1.457.774.831 

Triple Canopy Inc. 1.167.982.337 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em: (COMISSION ON WARTIME CONTRACTING, 2011, p.209). 
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Nada mais incentivador para as EMSP, que esses recursos bilionários para alimentar 

seu apetite em expandir as suas atividades, as quais foram, cada vez mais, abarcando 

responsabilidades estatais, principalmente no pós-conflito iraquiano quando as forças aliadas 

foram incumbidas de prover a segurança e combater a insurgência, além da imperiosa e 

necessária reconstrução do país. Desse modo, as EMSP assumiram  importante e fundamental 

papel no conflito iraquiano tendo substituído o Estado em várias de suas funções. 

Os casos da utilização das EMSP nos Balcãs Ocidentais e no Iraque corroboram a 

assertiva de que essas empresas foram imprescindíveis instrumentos de suporte para a 

materialização da política norte-americana nesses conflitos e tudo indica que continuarão 

sendo utilizadas no futuro não apenas pelos norte-americanos, mas, também, por outros países 

e organizações carentes desses serviços. 

 No panorama da Segurança Internacional contemporânea, a utilização das EMSP é 

ascendente, lugar comum e prevalente, haja vista, a demanda por esses serviços, num 

ambiente internacional caracterizado pela incerteza e insegurança, onde o Estado vai 

paulatinamente compartilhando o monopólio do uso da força com o setor privado. Paira no ar, 

entretanto, como a Sociedade Internacional deve agir para enquadrar as EMSP e seus casos de 

abusos e violações de Direitos Humanos
5
 e de Direito Internacional Humanitário, cometidos 

no pós - Guerra Fria. Existiria algum “interesse comum” na Sociedade de Estados para limitar 

a sua atuação? A resposta é positiva, conforme atesta Hedley Bull, e é isso que se verá a partir 

das duas iniciativas de regulação apesentadas pela Sociedade Internacional que serão 

retratadas no capítulo seguinte. Em outras palavras, a regulação do Mercado Global da Força 

tem como meta principal a limitação da violência, tanto na proposta representada pelo 

Documento de Montreux, de caráter pró-mercado, quanto na proposta de Convenção das 

Nações Unidas sobre o tema, de caráter multilateral. 

 

                                                 
5
  Para se ter uma noção sobre os casos de violações de Direitos Humanos ver o Anexo C – Principais Empresas 

Militares e de Segurança Privadas no Iraque e seus incidentes de Direitos Humanos. 
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7 A SOCIEDADE INTERNACIONAL ANÁRQUICA E AS INICIATIVAS DE 

 REGULAÇÃO DAS EMSP 

 

Este capítulo trata de esclarecer os processos de regulação e autorregulação dirigidos 

ao Mercado Global da Força. Inicialmente, aborda a diferença dos termos Hard Law e Soft 

Law delineando as principais opções de regulação das EMSP. Adentra a Iniciativa Suíça – a 

qual compreende o Documento de Montreux e o Código Internacional de Conduta (CIC) indo 

até a formalização da recente Associação do CIC.  

Trata, ainda, da principal iniciativa das Nações Unidas sobre a regulação das EMSP, 

proposta pelo Grupo de Trabalho sobre o Uso de Mercenários, destacando a posição dos 

países envolvidos no seu debate bem como seu significado. Desta forma, destaca o importante 

e hercúleo esforço da Sociedade Internacional na tentativa de regular o Mercado Global da 

Força com foco na limitação da violência nos conflitos armados.  

Por fim, chega-se à conclusão de que essa regulação deve ser em duas camadas: a 

camada Hard Law, - aproveitando a proposta de Convenção das Nações Unidas (instrumento 

vinculante) e dividida em dois níveis, um internacional e outro nacional, e a camada Soft Law, 

- aproveitando o Documento de Montreux como uma ferramenta de sensibilização, pré-

orientação e conscientização de todos os atores envolvidos, para inclusive influenciar os 

Estados e a indústria, no cumprimento irrestrito dos Direitos Humanos e do Direito 

Internacional Humanitário. 

 

7.1 Hard Law Versus Soft Law  

 

Para Corinna Seiberth a regulação do Mercado Global da Força pode ser entendida 

como um corpo de normas e restrições que envolvem técnicas vinculativas (binding Law) ou 

não vinculativas (non-binding-law) aplicáveis a uma particular indústria com o fim de 

controlar o comportamento humano e societal, a qual pode ser feita pelo Estado e/ou por 

atores não estatais e operada nos mais diversos níveis, nacional, transnacional, supranacional 

ou mesmo subnacional, envolvendo Estados, associações, empresas e indivíduos. Ela 

acrescenta ainda que esse corpo de normas vem acompanhado de mecanismos de 

monitoramento e de compliance (observância e conformidade). Logo, a regulação então 

consistiria nas leis que gravitariam de um espectro mais vinculativo (hard Law) para um 

espectro menos vinculativo (soft Law), juntamente com mecanismos de controle e de 

monitoramento. Assim, a regulação teria, então, dois elementos um de comando e outro de 
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controle. O comando ou o conjunto de normas autoritárias, que faz parte da definição de 

regulação seria a lei e assim, a regulação no caso da EMSP iria além do sentido estritamente 

legal e incluiria mecanismos de controle e de promoção para assegurar o cumprimento do 

conteúdo dessa lei (SEIBERTH, 2014, p. 20-21). 

A diferença entre a Hard Law e Soft Law numa perspectiva legal seria que a Soft Law 

não é vinculante, pois sua dimensão obrigatória é bem mais fraca que a Hard Law - norma 

vinculante. 

A autorregulação (ou self-regulation) seria um regime no qual uma organização 

representativa, como por exemplo, uma organização comercial corporativa, desenvolveria um 

sistema de normas o qual seria monitorado e observado, ou de outro modo, onde essa 

organização teria poderes para fazer e fazer cumprir essas normas e ainda poderes para 

sancionar possíveis transgressores (SEIBERTH, 2014, p. 20-21). 

Toda a tentativa para se aprimorar a regulação das EMSP tem de levar em 

consideração três ideias: a primeira diz respeito à regulação do ator propriamente dito (EMSP) 

e como ele vai adentrar ao mercado, ou seja, como será o seu licenciamento; a segunda 

questão deve focar na regulação das atividades das EMSP decidindo que espécies de 

atividades poderiam ser providas por esse ator (combate, não-combate, logística, segurança e 

atividades que se encontram numa área cinzenta - como segurança de pessoas e instalações de 

combate) e por último é importante verificar os níveis de responsabilidades incluindo Estados, 

Organizações Internacionais, as próprias EMSP e os indivíduos (SEIBERTH, 2014, p. 22). 

Corinna Seiberth também alerta para a existência de um sem número de atividades 

desenvolvidas pelas EMSP o que dificulta a sua própria definição e especificação, apontando 

a ArmourGroup e a DynCorp, entre outras, como grandes empresas transnacionais com 

atuação global. Para ela, essas, bem como, todas as demais empresas do setor têm a obrigação 

de respeitar os Direitos Humanos em todas as suas atividades (SEIBERTH, 2014, p. 25). 

As normas não vinculantes compreendem duas categorias: as Soft Law e os códigos de 

conduta. A primeira é escrita pelos Estados e dirigida aos Estados e seu processo de 

negociação pode incluir alguma forma de participação de atores não-estatais – indústria de 

segurança privada, membros da sociedade civil, especialistas independentes entre outros, 

como é o caso da participação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha na elaboração do 

Documento de Montreux. A segunda categoria inclui normas não–vinculantes endereçadas 

normalmente à indústria privada provendo códigos comportamentais ou códigos de conduta 

como por exemplo, o Código de Conduta para Provedores de Segurança Privada. Entretanto 
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existem também códigos de conduta em organismos internacionais. Em ambos os casos, eles 

provêm uma útil ferramenta para a autorregulação das EMSP (SEIBERTH, 2014, p. 26). 

Diferentemente da Hard Law, - a Soft Law não pode ser implementada nem exigida 

por meio da força legal. A Soft Law seria parte de um contínuo processo de legalização e se 

situaria entre a Hard Law e os acordos políticos como as resoluções da Assembleia Geral da 

ONU, por exemplo. Para Seiberth os Códigos de Conduta não se confundiriam com a Soft 

Law, pois eles se destinariam a regular os negócios privados, entretanto é uma posição 

contraditória entre os doutrinadores. Ela lembra ainda o fato de que a Soft Law não se adequa 

como fonte tradicional do Direito Internacional conforme definido no artigo 38 do Estatuto da 

Corte Internacional de Justiça (CIJ) e entre as categorias convencionais. Isto coloca um 

desafio na sua análise legal. A Soft Law estaria dentro da visão continuada, ou seja, da ideia 

da normatividade graduada e tem impacto legal indireto, pois opera numa zona cinzenta entre 

a política e as normas legais. Nessa perspectiva essas normas têm alguma autoridade pois 

alguns Estados escolhem cumpri-la. Dessa forma, a soft law tem um papel próprio junto ao 

fortalecimento do Direito Internacional. (SEIBERTH, 2014, p. 26-27). 

A Soft Law então pode ter um papel normativo no Direito Internacional e pode ainda 

ser uma ferramenta muito útil na a elaboração da Hard Law (vinculante) contribuindo para o 

progressivo desenvolvimento do Direito Internacional ao reafirmar a Hard Law já codificada. 

O Documento de Montreux, por exemplo, reafirma o Direito Internacional e tem como seu 

principal objetivo esclarecer e destacar as normas “core” do Direito Internacional aplicáveis 

às EMSP durante os conflitos armados, especificamente as de Direitos Humanos, de Direito 

Humanitário e as normas atinentes a responsabilidade do Estado e ainda é uma ferramenta 

para a elaboração de normas vinculantes na sua seção de boas práticas. 

Os códigos de conduta têm por objetivo guiar ou orientar as ações de indivíduos, 

grupos, governos ou corporações. Estão amparados pelo consenso de seus signatários os quais 

têm responsabilidades, éticas, morais, obrigações, direitos e deveres atinentes a sua atividade. 

Os códigos de conduta corporativos têm padrões não vinculantes que têm como qualidade 

normativa ir além dos objetivos próprios do negócio e tratar de um conjunto de temas 

identificados com a responsabilidade social corporativa das empresas. Tais responsabilidades, 

no caso das EMSP, incluem garantias de cumprimento dos Direitos Humanos e do Direito 

Humanitário, garantia de tratamento digno aos empregados e proteção ao meio ambiente entre 

outras. Enquanto a decisão de cumprir o código é voluntária, ao assinar o código a empresa se 

sujeita a procedimentos vinculativos os quais têm como objetivo a implementação e o 

cumprimento dos padrões de conduta estabelecidos pelo código. As sanções pelo não 
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cumprimento podem inclusive chegar a expulsão da empresa. Os códigos por certo não 

substituem as normas legais internacionais ou domésticas, mas as complementam. 

(SEIBERTH, 2014, p. 32-33). 

De acordo com a visão predominante no Direito Internacional as corporações são 

tratadas como objetos e não como sujeitos do Direito Internacional. Os principais atores e 

sujeitos são os Estados os quais implantam o Direito Internacional internamente e regulam os 

atores corporativos, assim as empresas podem ser indiretamente reguladas pelo Direito 

Internacional. Os códigos de conduta não vinculantes são uma maneira de conferir um grau de 

responsabilidade sobre as corporações que vão muito além do objetivo do lucro. Entretanto 

tais códigos de conduta devem empreender estratégias de implementação e monitoramento 

que os tornem não somente aceitos, mas também seguidos na prática (SEIBERTH, 2014, p. 

32-33). 

Os atores não estatais não estão formalmente ligados ao Estado-nação, mas 

transcendem fronteiras e potencialmente agem globalmente o que torna seus padrões de 

comportamento estabelecidos por um código de conduta, uma natural ferramenta para uma 

legal harmonização de baixo para cima, podendo catalisar inovações e melhorar as chances de 

uma regulação normativa haja vista seu carácter complementar. Nesse sentido o Código 

Internacional de Conduta dos provedores de Segurança Privada (CIC) pode preencher essa 

função em relação ao Documento de Montreux ao transmitir para as corporações as 

obrigações e recomendações atinentes aos Estados. (SEIBERTH, 2014, p. 36). 

Na análise das tentativas de regulação do Mercado Global da Força observa-se uma 

tendência às normas não vinculantes e a autorregulação. O Documento de Montreux e o CIC 

são parte do emergente regime de regulação das EMSP o qual combina Hard Law, Soft Law e 

código de conduta corporativo, assim, as normas não vinculantes seriam qualificadas como 

normas que fazem parte do sistema legal internacional e cuja importância normativa 

repousaria na sua ação recíproca com as Hard Law. (SEIBERTH, 2014, p. 36). 

O projeto de pesquisa Priv-War
1
, no qual participaram várias Universidades europeias, 

merece destaque, pois foi uma iniciativa da Comissão Europeia em 2008 a qual foi finalizada 

em 2011, com a finalidade de verificar o impacto das EMSP em situações de conflito armado 

e de discutir um marco regulador a nível nacional, internacional e principalmente europeu 

para assegurar o cumprimento do Direito Humanitário e dos Direitos Humanos por parte das 

EMSP. Entre as recomendações da pesquisa destacamos: 

                                                 
1
 Site <www.priv-war.eu>. 
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a)  a União Europeia deve estabelecer medidas regulatórias sobre as EMSP; 

b)  as opções de regulação seriam: primeira aprovação de uma diretiva comunitária 

que harmonize as distintas legislações nacionais ou outro instrumento 

obrigatório que proporcione um guia de atuação para os governos e a segunda 

opção seria uma decisão no marco da Política Externa e de Segurança Comum 

da União Europeia (PESC) que regule a exportação desses serviços a terceiros 

países assim como a países da União Europeia; 

c)  a regulação deveria incluir uma série de licenças, registro e supervisão das 

EMSP europeias e um procedimento para informar as autoridades de possíveis 

abusos cometidos por elas, sendo que essa normativa deve ser complementar a 

própria indústria através de seus mecanismos autoregulatórios; 

d)  a União Europeia deve garantir que as possíveis vítimas de abusos das EMSP 

tenham acesso efetivo à justiça e a mecanismos de reparação; 

e)  a União Europeia deve levar em consideração a necessidade de regulação e a 

prestação de contas nas relações externas das EMSP com terceiros Estados 

(BAKKER; SOSSAI, 2012, p. 607-620; IGLESIAS, 2010, p. 207-208). 

 

É intrínseco observar que os pesquisadores chegaram à conclusão da necessidade da 

regulação das EMSP e a tendência por uma regulação não vinculante no âmbito da União 

Europeia o que vai ser uma característica do apoio dado pela União Europeia ao Documento 

de Montreux e ao Código Internacional de Conduta (CIC) em fóruns internacionais. 

 

7.2 Soft Law: o caminho da Iniciativa Suíça 

 

Em 2006, com o fito de responder as preocupações da opinião pública mundial com 

respeito às obrigações das EMSP relativas às normas de Direitos Humanos e do Direito 

Internacional Humanitário (DIH) e ainda devido à ausência de transparência nas atividades 

dessas empresas o governo suíço e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) - 

guardião do Direito Humanitário – lançaram o que ficou conhecido como Iniciativa Suíça – 

um processo internacional de consultas com os principais atores: governos, a indústria das 

EMSP e a sociedade civil. A Iniciativa Suíça foi apoiada além do governo suíço pelos 

governos do Reino Unido e dos EUA, países onde se encontram as principais EMSP 

concentrando cerca de 70% de todo setor e também por entidades da Indústria como: a 
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Iternational Stability Organization Association (ISOA)
2
 e a British Association of Private 

Security Companies (BASPC) 
3
. (GOMEZ DEL PRADO; MATEU, 2011, p. 50). 

A argumentação suíça para capitanear essa empreitada foi justificada pela tradição do 

envolvimento suíço em questões relativas ao Direito Humanitário e como parte contratante 

das Convenções de Genebra de 1949 alegando que a Suíça poderia dar uma significativa 

contribuição para a codificação e especificação de pré - requisitos legais e os limites para as 

atividades das EMSP e na promoção da observância e no cumprimento das normas 

humanitárias e as relativas aos Direitos Humanos (SUÍÇA, 2005). 

A defesa de um instrumento de Soft Law pela Suíça e não de um tratado internacional 

convencional é justificada, pelo governo suíço, pela dificuldade de construir um consenso 

sobre a matéria devido às diferenças conceituais e políticas dos Estados sobre o tema. Desse 

modo, a Suíça defendeu a criação de um instrumento não vinculante, mas que pudesse ter 

aplicação prática e imediata, impactando o crescente Mercado Global da Força (PIMENTEL, 

2015, p. 290) 

A Iniciativa Suíça possui duas fases distintas: primeiro, o Documento de Montreux 

(cujo  inteiro teor encontra-se no Anexo B),  acordo não vinculante que conta com a adesão  

de cinquenta e quatro  Estados e que faz uma série de recomendações atinentes aos Estados 

relativas às  EMSP;  na segunda fase, desenvolve-se o Código Internacional de Conduta (CIC) 

-  cujo inteiro teor encontra-se no Anexo A  – e  que está direcionado somente às empresas e 

cujo objetivo é estabelecer  regras mínimas para atuação dessas empresas, funcionando como 

uma ferramenta de autorregulação. 

A Iniciativa Suíça conta com apoio dos países exportadores de serviços de segurança 

como os EUA e o Reino Unido além de outros, como países africanos e asiáticos, onde 

operaram várias EMSP, bem como da União Europeia (UE). A Iniciativa Suíça caminha em 

paralelo aos trabalhos das Nações Unidas que se verá adiante, e marca uma preferência por 

uma iniciativa pró-mercado (PIMENTEL, 2015, p. 291). 

Em setembro de 2008, o processo culminou com um entendimento comum – chamado 

Documento de Montreux - que obteve a assinatura de 17 (dezessete) Estados – Afeganistão, 

Angola, Áustria, Austrália, África do Sul, Canadá, China, França, Alemanha, Iraque, Polônia, 

Serra Leoa, Suécia, Suíça, Ucrânia, Reino Unido, e Estados Unidos da América (EUA). Aí 

                                                 
2
  Doug Brooks fundou essa instituição em 2011 e foi um especialista em segurança na África, formada em sua 

maioria por empresas dos EUA. 
3
  Foi fundada em 2006, por Andy Beapark que foi um alto funcionário do governo britânico e diretor de 

operações e da Coalition Provisional Authority (CPA) no Iraque essa instituição tem somente empresas 

britânicas em seu quadro. 
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nasceu o Documento de Montreux relativo às Obrigações Internacionais Legais Pertinentes e 

as Boas Práticas para os Estados com as Operações das EMSP, em conflitos armados. 

Atualmente, 52 (cinquenta e dois) Estados são signatários do Documento de Montreux e o 

mesmo tem o apoio da União Europeia (EU), da Organização do Tratado do Atlântico Norte 

(OTAN) e da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) (BAKKER; 

SOSSAI, 2012, p. 12-13). 

O Documento de Montreux é um documento intergovernamental que se dirige aos 

Estados cuja finalidade é promover o respeito ao Direito Internacional Humanitário e as 

normas de Direitos Humanos sempre que as EMSP estejam presentes nos conflitos armados. 

Não é juridicamente vinculante, e constitui uma recompilação das obrigações jurídicas 

internacionais e boas práticas pertinentes aos Estados (BAKKER; SOSSAI, 2012, p. 12-13). 

O Documento foi embasado nas seguintes ideias:  

a)  que existem normas de Direito Internacional que se aplicam aos Estados em 

suas relações com as EMSP em especial o Direito Humanitário e os Direitos 

Humanos; 

b)  que o documento deve recordar as obrigações jurídicas vigentes dos Estados, 

das EMSP e de seu pessoal (Primeira Parte), e coloca à disposição dos Estados 

um conjunto de boas práticas destinadas a promover o respeito ao Direito 

Humanitário e os Direitos Humanos durante os conflitos armados (Segunda 

Parte do Documento); 

c)  que o Documento não é vinculante e nem afeta as obrigações dos Estados em 

relação do Direito Internacional Consuetudinário e aos acordos internacionais 

de que são partes; 

d)  que o Documento não referenda a utilização das EMSP em nenhuma 

circunstância tendo somente o propósito de recordar obrigações jurídicas e 

boas práticas no caso de contratação das EMSP; 

e)  que o Documento é dirigido aos Estados, mas também pode ser útil a outras 

entidades ou instituições interessadas; 

f)  que os Estados Contratantes são os Estados que contratam diretamente os 

serviços de uma EMSP, os Estados Territoriais são os Estados em cujo 

território operam as EMSP e os Estados de Origem são os Estados nos quais 

essas empresas estão registradas ou onde funcionar seu escritório diretivo ou 

matriz – sendo estabelecida a responsabilidade de cada um nesses termos 
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(DOCUMENTO DE MONTREUX, 2008, prefácio; BAKKER; SOSSAI, 2012, 

p. 12-13). 

 

É interessante observar a definição de EMSP do Documento de Montreux haja vista 

que o Código Internacional de Conduta usa o termo Empresa de Segurança Privada (ESP) e 

não Empresa Militar e de Segurança Privada (EMSP), estranhamente retirando a conotação da 

palavra militar. 

No item 9 a) do prefácio o Documento de Montreux define EMSP nos seguintes 

termos: 

As EMSP, independentemente de como se autodescrevam são entidades comerciais 

privadas que prestam serviços militares e/ou de segurança. Os serviços militares ou 

de segurança incluem em particular, os serviços de guarda armada e proteção de 

pessoas e de objetos, como comboios, edifícios e outros lugares, a manutenção e 

operação de sistemas de armas, a custódia de prisioneiros, e o assessoramento ou 

capacitação de forças e pessoal de seguranças locais. (MONTREUX, 2008, 

prefácio). 

 

A definição acima vai ao encontro da utilização expressão EMSP utilizada nesta tese, 

pois é quase que impossível a separação das atividades dessas empresas, haja vista, o 

desconhecimento da sua prática, dos contratos que perfazem e da sua natureza híbrida, 

dificultando inclusive a formação de um consenso na sua definição e todos os problemas 

decorrentes disso quando da tentativa  de sua regulação. 

O Documento de Montreux define EMSP baseado nas suas atividades, objetivos e 

estruturas internas. O termo “entidades comerciais privadas” enfatiza o aspecto corporativo de 

tais atores, ou seja, elas são instituições privadas legalmente instituídas em seus países sede e 

não atores individuais. E isso é uma das grandes diferenças entre elas e os mercenários. A 

utilização do termo EMSP vai ao encontro da realidade, onde essas empresas aparecem com 

diferentes tamanhos e estruturas e ainda contorna o problema de tentar defini-las baseado na 

distinção entre o tipo de serviço oferecido, classificando-as como – passiva/ofensiva, de 

combate/ de não combate ou de segurança/ militar. Isso na verdade reflete que todas as EMSP 

necessitam de fiscalização e que nenhuma dessas classificações, mesmo a que compreende a 

de atividades passivas estão livres de causarem danos letais. 

O Documento de Montreux se baseia no Direito Internacional Humanitário, o qual 

qualifica os empregados das EMSP como civis, na maioria dos casos, e os proíbe de participar 

diretamente  nas hostilidades, entretanto, ao permitir uma ampla gama de atividades para as 

EMSP, indica a possibilidade que algumas dessas atividades possam resultar em participação 

direta nas hostilidades como, por exemplo - a operação de sistemas de armas, ou mesmo a 



      157 

 

segurança de um depósito de munições; entretanto, ao mesmo tempo, o documento desaprova 

o uso das EMSP em atividades de combate e não tem um catálogo explícito das atividades 

que as EMSP não poderiam executar, sendo muito impreciso, nesse sentido, e dificultando a 

delimitação de atuação dessas empresas (SEIBERTH, 2014, p. 67-68). 

Outro ponto a ressaltar na definição do Documento de Montreux é a possibilidade de 

uma EMSP custodiar prisioneiros, atividade de obrigação estatal prevista na III Convenção de 

Genebra de 1949, a qual trata especificamente desse tema, o que por si só contraria esta 

norma do Direito Humanitário. 

A definição de EMSP contida no Documento de Montreux é representativa da atual 

ambiguidade da exata natureza das EMSP e da ausência de consenso entre os Estados 

envolvidos e a Sociedade Internacional sobre os limites de serviços que elas podem oferecer. 

Isso pode ser uma das razões que alguns Estados tenham optado pelo uso da Soft Law num 

primeiro momento, enxergando-a como uma ferramenta adequada na construção de um 

consenso inicial, que permitiria o esclarecimento sobre que normas internacionais se 

aplicariam as EMSP, mas sem se posicionar definitivamente sobre os limites dessa forma de 

privatização. Entretanto, essa ambiguidade também torna difícil a visualização das normas 

internacionais que se aplicariam as EMSP e ainda dificultam a identificação de “gaps” e zonas 

cinzentas dentro dessas normas (SEIBERTH, 2014, p. 67-68). 

O Documento de Montreux se compõe de duas grandes partes. A primeira, 

denominada “Obrigações Jurídicas Internacionais pertinentes relativas às EMSP”, onde se 

recorda as obrigações jurídicas internacionais vigentes que incumbem aos Estados em relação 

às EMSP. As obrigações destacadas procedem de acordos internacionais de Direito 

Internacional Humanitário, Direitos Humanos e do Direito Internacional Consuetudinário – 

Cockayne chama esta parte de “parte dura”. – por lembrar os Estados e as EMSP que existe 

um Direito Internacional e normas de Direitos Humanos e de Direito Humanitário que devem 

ser respeitadas tanto por Estados como pelas EMSP.  A segunda parte, refere-se as “Boas 

Práticas” relativas as EMSP e tem por finalidade orientar os Estados com o objetivo de fazer 

respeitar o Direito Internacional Humanitário e os Direitos Humanos por parte das EMSP, 

assim como promover condutas responsáveis em suas relações com essas empresas. 

Entretanto, o Documento ressalta que essas boas práticas não são obrigatórias nem exaustivas 

e ainda reconhece que ao aplicá-las as mesmas devem se adaptar a situação específica, ao 

sistema jurídico e a capacidade do Estado envolvido. COKAYNE chama esta parte de ”parte 

frágil” pois são dados conselhos de como se proceder. Nessa parte, exorta-se que os Estados 

contratantes não deleguem serviços que poderiam causar o envolvimento direto das EMSP 
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nas hostilidades, o que vai ao encontro da proposta de Convenção das Nações Unidas sobre o 

tema. Ao contratar os Estados devem analisar a transparência, o histórico, a estrutura, a 

capacidade da EMSP, o treinamento do pessoal em Direito Internacional e as práticas 

empresariais. Tudo deve ser considerado quando da formalização do contrato. Práticas 

similares são aconselhadas aos Estados Territoriais quando tratam da autorização para tais 

empresas operarem em seus territórios e para o caso dos Estados de Origem ou Sede quando 

autorizarem que essas empresas operem no exterior (DOCUMENTO DE MONTREUX, 

2008, p. 7-30; COCKYNE, 2009, p. 401- 428). 

O Documento de Montreux foi negociado pelo governo suíço fora do marco das 

Nações Unidas sendo útil na medida em que identifica e reitera as obrigações as quais os 

Estados devem cumprir e as relativas as EMSP e seu pessoal concernente ao Direito 

Humanitário e aos Direitos Humanos. A seção de boas práticas pode servir para as EMSP e os 

governos caso seja posta em prática, mas infelizmente não é o que se tem observado e a 

experiência demonstra que a autorregulação além de apresentar limitações não tem os efeitos 

desejados. A esse respeito, o documento reitera que o fato de exportar e/ou contratar esses 

serviços militares e de segurança por meio de EMSP os Estados não são eximidos da sua 

responsabilidade (GOMEZ DEL PRADO; MATEU, 2011, p. 50). 

Nesse sentido, o Documento não trata da responsabilidade dos Estados de regular e 

vigiar as atividades e conduta das EMSP não preenchendo este vazio nacional e internacional. 

Uma das razões para isto poderia vir que desde seu início a Iniciativa Suíça não foi um 

processo amplo de consultas como requer o sistema das Nações Unidas. Ao contrário o 

processo foi iniciado por um Clube de Estados onde reside e desde onde opera a nova 

indústria de segurança. Por exemplo, não houve a participação de nenhum Estado da América 

latina e Caribe e alguns Estados do Terceiro Mundo como Iraque, Afeganistão e Serra Leoa 

estavam nesse momento sobre forte influência norte-americana. Ressalte-se também que 

nenhum Departamento das Nações Unidas que trata de questões de manutenção da paz e 

segurança internacional e nem o Grupo de Trabalho sobre mercenários participou do processo 

(GOMEZ DEL PRADO; MATEU, 2011, p. 52). 

O caráter restritivo do Documento de Montreux está ilustrado pelo fato de que o 

Direito Humanitário só pode ser aplicado quando de um conflito armado assim como por não 

desenvolver suficientemente as obrigações e a responsabilidade que os Estados têm de 

proteger e exercer a todo o momento o princípio da diligência devida para sancionar os 

perpetradores de violações de Direitos Humanos. 
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Gomez Del Prado faz outra crítica bastante contundente quando diz que a lógica 

comercial da indústria das EMSP foi o motor que impulsionou a Iniciativa Suíça ao esclarecer 

que a boa prática 17 propõe que o valor e a duração do contrato determinado como forma de 

promover o Direito Humanitário e as normas de Direitos Humanos, em vez de propor um 

tempo para que as EMSP tenham demostrado que aplicam e cumprem com as boas práticas 

propostas no Documento de Montreux e que os mecanismos apropriados sejam estabelecidos 

e funcionem eficientemente. Ou seja, a Iniciativa Suíça, de fato reconhece a legalização de 

nova indústria de segurança antes mesmo da verificação do cumprimento dessas normas de 

Soft Law (GOMEZ DEL PRADO; MATEU, 2011, p. 53). 

Destacando suas críticas Gomez Del Prado aponta ainda duas questões. A primeira é 

que o Documento de Montreux não é muito específico sobre como os Estados devem velar 

para que se cumpram as leis existentes, especialmente as relacionadas a torturas e outros 

tratamentos cruéis e degradantes, assim como os procedimentos penais para que as EMSP e 

seus empregados sejam considerados responsáveis por graves violações de Direitos Humanos, 

tão pouco se encontram disposições direcionadas a fortalecer as normas nacionais a respeito 

da contratação, gestão e formação de pessoal das EMSP e seus mecanismos de controle. A 

segunda e última crítica diz respeito à seção que trata dos Estados de Operação, Estados 

Contratantes e Estados de Origem, a qual é omissa em relação a Terceiros Estados cujos 

nacionais estão empregados como trabalhadores dessas empresas e na maioria dos casos sem 

consulta alguma a esses governos, não prevendo um sistema centralizado em âmbito nacional 

responsável pelo registro de todas as EMSP, nem para outorgar licenças, efetuar registros dos 

contratos e nem de aplicar normas comuns à indústria, assim como para controlar os contratos 

principalmente de exportação dessas atividades (GOMEZ DEL PRADO; MATEU, 2011, p. 

53). 

O Documento de Montreux reitera o dever de se respeitar os Direitos Humanos e o 

Direito Internacional Humanitário, expressando que a responsabilidade dos Estados não 

desaparece ao delegar funções às EMSP. No entanto, a falta de um elemento vinculante faz 

com que o documento seja um conjunto de boas intenções, que resultam em obrigações 

passíveis de não serem cumpridas e sancionadas e que dependendo em última instância da boa 

vontade das partes envolvidas. Infelizmente, as experiências recentes no Afeganistão e no 

Iraque demonstraram que a auto regulação do mercado é insuficiente. Críticas ao documento 

de Montreux apontam que esta iniciativa patrocinada por grandes empresas do mercado 

apenas pretende legitimar sua atuação e projetar uma imagem internacional positiva do setor 

privado. Assim, ao aceitar as recomendações de Montreux e assinar o Código Internacional de 
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Conduta, as empresas estariam tão somente investindo em uma campanha de relações 

públicas com respaldo internacional (PIMENTEL, 2015, p. 291). 

Em que pese às críticas a importância do Documento de Montreux reside em vários 

aspectos: 

a)  constitui o primeiro e único documento ou instrumento que de maneira oficial, 

até o presente momento, enfrenta o desafio de propor uma regulação as 

atividades das EMSP, podendo servir como base para o desenvolvimento 

futuros documentos, tanto no plano internacional como nacional. A 

participação do CICV, guardião do Direito Humanitário outorga também 

legitimidade a seu texto; 

b)  haver logrado a aceitação de Estados especialmente afetados pelas atividades 

das EMSP como Iraque e Afeganistão e o apoio dos EUA e Reino Unido onde 

estão a grande maioria dessas empresas empresta ao documento uma força 

adicional; 

c)  estabelecer a responsabilidade dos Estados Contratantes, Territoriais e de 

Origem ainda que seja preciso um melhor detalhamento; 

d)  obter o apoio público e oficial de vários Estados à ideia de que os Direitos 

Humanos e o Direito Humanitário são de total aplicação àas EMSP 

descartando a hipótese de vazio legal e 

e) o envolvimento da própria indústria e seus grupos de pressão ao aceitarem o 

Documento de Montreux como base fundamental de sua atuação, e, por 

conseguinte de seu código de conduta (IGLESIAS, 2010, p. 209-210; 

COCKAYNE, 2009, p. 403-404). 

 

Como debilidade, pode-se ressaltar, mais uma vez, ainda a falta de vinculação o que 

na prática torna seu cumprimento débil e dependente da boa vontade dos Estados signatários. 

Para que o documento tenha um real valor operativo há necessidade de que os Estados 

desenvolvam  mecanismos adicionais de supervisão e controle dessas atividades das EMSP e 

também um mecanismo internacional para enquadrar os mecanismos nacionais. Outra 

debilidade é que o Documento de Montreux não é suficiente para levar a cabo uma regulação 

completa e tão complexa como a das EMSP devendo os Estados e as Organizações 

Internacionais desenvolverem obrigações outras para lidar com uma questão que envolve não 

apenas o Direito Internacional, mas também a Segurança Internacional e a própria Ordem 

Internacional no século XXI. A terceira debilidade diz respeito de que o Documento não 
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apresenta nenhuma cláusula acerca das funções inerentes aos Estados e que, portanto, não 

devem ser privatizadas. Isto é de especial importância posto que como qualquer regulação o 

Documento de Montreux deveria apontar sem qualquer dúvida que funções podem realizar as 

EMSP, sendo que apenas indica que quando da contração pelos Estados leve-se em conta a 

não participação direta das EMSP nas hostilidades (IGLESIAS, 2010, p. 210).  

  Contundentemente, Cockaine adverte que as debilidades do Documento de Montreux 

devem ser resolvidas sendo que esse instrumento não pode ser considerado suficiente para 

regular o tema de forma completa. Segundo ele, deve-se  buscar um tratamento mais efetivo 

para que os Estados não se escondam  sob esse documento, considerando que já foi feita a sua 

parte (COCKAYNE, 2009, p. 427-428). 

No mesmo sentido Iglesias afirma que o Documento de Montreux é apenas um 

primeiro passo na direção do necessário fortalecimento dos mecanismos regulatórios das 

EMSP, sendo que está claro que ele não é suficiente entre outras causas pela inexistência de 

um mecanismo de supervisão e imposição de sanções e por não incluir um procedimento de 

queixas e de compensações pelos possíveis abusos cometidos pelas EMSP ou seus 

empregados (IGLESIAS, 2010, p. 213). 

Observa-se que a Iniciativa Suíça demonstra que a Sociedade Internacional está 

atuante com respeito à regulação das EMSP indo ao encontro das ideias de Hedley Bull de 

que existem interesses comuns entre os Estados na formação dessa Ordem Internacional a 

qual por óbvio também é afetada pelo fenômeno das EMSP. Contudo há que se registrar que o 

Documento de Montreux é um passo inicial, de muitos outros que ainda devem ser dados, na 

tentativa de se regular efetivamente esse fenômeno. 

A segunda fase da Iniciativa Suíça se lançou em Nyon, em junho de 2009, e consistiu 

na elaboração de um Código Internacional de Conduta para provedores de Serviços Privados 

de Segurança (CIC) o qual foi fruto de uma iniciativa de vários atores lançado pelo governo 

Suíço e com apoio do Reino Unido e EUA, com o objetivo de articular as responsabilidades 

atinentes aos Direitos Humanos e Humanitários dirigidos às Empresas de Segurança Privada 

(ESP) e para estabelecer princípios e padrões internacionais para os provedores privados de 

segurança, particularmente quando operando em ambientes complexos. 

Durante cerca de 18 (dezoito) meses a Suíça reuniu as ESP, Estados (Austrália, EUA, 

e Reino Unido), a sociedade civil e organizações acadêmicas para elaborar o Código de 

Conduta da Indústria de Segurança Privada, baseado nos Direitos Humanos e no Direito 

Humanitário. O CIC foi finalizado em novembro de 2010 e contou com 58 (cinquenta e oito) 
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ESP quando da sua formalização inicial. Em setembro de 2013, 708 (setecentos e oito) ESP já 

estavam comprometidas em operar de acordo com o CIC. 

No seu preâmbulo o CIC estabelece que as ESP desempenham um importante papel na 

proteção de clientes estatais e não-estatais que realizam atividades de ajuda humanitária, 

trabalhos diplomáticos, atividades militares e outras. Na prestação desses serviços as 

atividades das ESP podem tem consequências positivas ou negativas não só para seus clientes 

como também para a população local da zona de operação por isso a importância de se 

cumprir as normas humanitárias e de Direitos Humanos, incluindo o marco de Respeitar, 

Proteger e Remediar desenvolvido pelo Representante Especial do Secretário Geral das 

Nações Unidas relativo as Obrigações Jurídicas Internacionais; desse modo as, ESP se 

comprometem com os princípios do Documento de Montreux. 

A diferença do Documento de Montreux que é dirigido aos Estados, o CIC está 

elaborado exclusivamente para a indústria das EMSP. As EMSP são conscientes de que a 

contínua denúncia de violações de Direitos Humanos cometidas por seus empregados 

deteriora sua imagem pública como sua possibilidade de obter bons contratos. Além da 

participação do governo Suíço e das associações das EMSP, houve intensa colaboração de 

instituições como o Centro Genebrino de Controle Democrático das Forças Armadas 

(CGCFA) e a Academia Genebrina de Direito Internacional Humanitário e de Direitos 

Humanos (AGDIHDH). Entretanto, não se pode esquecer a participação em todo processo de 

produção deste documento de representantes dos governos dos EUA e do Reino Unido como 

fator essencial para a sua consecução, o que demonstra o especial interesse desses dois países 

no processo de autorregulação das EMSP. Dispensável registrar que a grande maioria das 

empresas signatárias do CIC são britânicas e norte-americanas (IGLESIAS, 2010, p. 213; 

GOMEZ DEL PRADO; MATEU, 2011, p. 54-56).  

Ao mesmo tempo, o CIC constituiu um primeiro passo dentro de um grande processo 

para criar uma melhor governança, cumprimento de normas humanitárias, transparência e 

prestação de contas. Desde o início, o CIC previu o estabelecimento de um mecanismo 

independente de governança e fiscalização para as ESP. O desenvolvimento desse mecanismo 

foi conduzido por um comitê que realizou vários painéis e encontros para tratar desse assunto 

vindo a culminar com a adoção Artigos do Código Internacional de Conduta (Artigos do CIC) 

em fevereiro de 2013, os quais são o fundamento da Associação do CIC, que será comentada 

posteriormente.  
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O Código Internacional de Conduta para Provedores de Serviços de Segurança Privada 

(CIC) define Empresa de Segurança Privada (ESP) e Serviços de Segurança nos seguintes 

termos: 

Empresa de Segurança Privada (ESP) é toda empresa que segundo o estabelecido no 

presente código, cuja atividade empresarial consiste na prestação de serviços de 

segurança seja em nome próprio ou em nome de terceiros independentemente de 

como essa empresa se defina a si própria. [...] Serviços de segurança são a vigilância 

e proteção de pessoas e objetos, como os comboios, as instalações, lugares 

designados, as propriedades e outros lugares (seja com ou sem armas) ou qualquer 

outra atividade na qual os integrantes das empresas estejam obrigados a transportar 

ou acionar uma arma no exercício de suas funções (ICoCA, 2013). 

 

O CIC foi desenvolvido como uma alternativa a uma convenção internacional 

vinculante para melhorar a regulação das EMSP. As potenciais empresas signatárias do CIC 

são Empresas de Segurança Privadas (ESP) enquadrando qualquer empresa cujos negócios 

incluam atividades de segurança em seu favor ou em benefício de outrem, independentemente 

de como essas empresas se descrevam a si mesmas. É interessante observar ainda que o CIC 

eliminou a palavra militar do acrônimo EMSP numa clara tentativa de afastar qualquer 

conotação com o mercenarismo sob o Direito Internacional e a opinião pública. Importante, 

também, destacar que tanto a Associação Internacional para Operações de Paz (IPOA) bem 

como a Associação Britânica das Empresas de Segurança Privada (ABESP) possuem códigos 

de conduta sendo que ambos demandam o cumprimento dos Direitos Humanos e do Direito 

Humanitário, mas não proíbem explicitamente a atividade de combate (SEIBERTH, 2014, p. 

71-72). 

Gomez Del Prado chama essa questão da retirada da palavra militar e da alteração de 

nomes na indústria da EMSP de “operação camaleão” – com o objetivo de melhorar a imagem 

do produto. Não só a AIOP mudou de nome, mas também a “Blackwater” que se transformou 

em “XE” e depois em “Academi”, assim como, a “Sandline” se transformou em “AEGIS”, 

também o CIC abandonou tudo o que está relacionado com a palavra militar, entretanto seu 

preâmbulo faz uma referência ao importante papel que realizam as ESP e outros provedores 

de atividades militares, o que demonstra, segundo ele, uma tentativa de renovar a imagem 

dessa indústria (GOMEZ DEL PRADO; MATEU, 2011, p. 54). 

O CIC compreende uma primeira parte que é o CIC propriamente dito e uma segunda 

que abarca os mecanismos de aplicação e de sanção em caso de violação das normas e de 

reparação as vítimas dentro de um sistema de autorregulação da Indústria de Segurança 

Privada das EMSP. 
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Outro dado importante ressaltado por Gomez Del Prado é que as EMSP já possuíam 

códigos de conduta assim como as Associações, anteriormente citadas, bem antes da 

formalização do CIC, mas isso não impediu do cometimento de várias violações de Direitos 

Humanos por parte das mesmas (GOMEZ DEL PRADO; MATEU, 2011, p. 54). 

Iglesias por sua vez alerta que o CIC está dirigido exclusivamente para as ESP que 

levam a cabo os seguintes serviços de segurança: guarda e proteção de pessoas e objetos, tais 

como comboios, infraestrutura e instalações, ou qualquer atividade em que os contratistas 

privados devam portar arma de fogo para o desenvolvimento de seu mister. No momento não 

se incluem funções tais como o assessoramento e instrução de forças armadas ou policiais, a 

provisão de serviços de segurança marítima e/ou a participação em tarefas relacionadas com 

prisioneiros detidos, dentre outras. Para elas há previsão de normas adicionais no futuro em 

que pese que nada esteja especificado (IGLESIAS, 2010, p. 214). 

O fato de que entre as 58 empresas que firmaram o CIC se encontrem: Blackwater, 

United Resources Group, G4S, e sua filial Armour Group, DynCorp e Triple Canopy; 

implicadas em violações de Direitos Humanos e com passado turvo, já aponta indícios 

negativos. Por exemplo, o Departamento de Assuntos Políticos do governo Suíço um dos 

principais promotores do Código Internacional de Conduta estava ciente de que seu 

Embaixador, em Bagdá, em 2004, era protegido por empregados da empresa Meteoric Tatical 

Solutions, implicados na tentativa de golpe de Estado na Guiné Equatorial. Outro caso é a 

empresa ugandense Saracen Uganda Ltd, também firmante do CIC, e - que supostamente 

esteve implicada em capacitar milícias no quase autônomo Estado da Puntilândia, na Somália. 

Esses são indícios que põem em dúvida a eficácia do CIC (GOMEZ DEL PRADO; MATEU, 

2011, p. 54). 

Os dois principais objetivos do CIC são: além estabelecer padrões de atuação para as 

empresas, é criar um mecanismo independente de fiscalização que efetue a supervisão das 

atividades das mesmas.  

A criação desse mecanismo independente de supervisão, que tenha capacidade de 

impor sanções e de proporcionar reparações por atos abusivos, é uma demanda recorrente de 

todos os envolvidos e experts no assunto. Esse mecanismo terá como missão expedir 

certificados as EMSP de que estejam cumprindo com os padrões previstos. E assim, servir 

como canal de comunicação às vítimas para reclamar por prejuízos e danos sofridos causados 

pelas empresas e solicitar a devida reparação. Portanto, é lídimo concluir que é um 

mecanismo fundamental para a operacionalização do CIC (IGLESIAS, 2010, p. 213; GOMEZ 

DEL PRADO; MATEU, 2011, p. 54-56; PIMENTEL, 2015, p. 291). 
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Para operacionalizar esse mecanismo, foi criado um Comitê formado pelas empresas 

Aegis, GardaWorld, Triple Canopy e Drum Cussac, por organizações não governamentais – 

Human Rights Watch, Geneva Centre for Security Policy  and Human Rights First e por 

representantes dos governos doa EUA, Reino Unido e Austrália, tendo a Suíça como 

facilitadora dos trabalhos sendo que o processo culminou com a criação da Associação do 

Código Internacional de Conduta das ESP (ACIC)  (GOMEZ DEL PRADO; MATEU, 2011, 

p. 54-56; PIMENTEL, 2015, p. 294-295). 

A Associação do Código Internacional de Conduta (ACIC) 
4
 é uma iniciativa de 

múltiplos atores envolvidos com as ESP e é reconhecida como uma Associação sem fins 

lucrativos estabelecida de acordo com as Leis suíças. Os principais órgãos da Associação são 

a Assembleia Geral, o Conselho de Diretores – órgão executivo, e o Secretariado - órgão 

administrativo e um diretor Executivo. A Associação tem três pilares que perfazem seus 

membros: Estados, empresas e a sociedade civil. A Associação é intensamente apoiada pelo 

Centro Genebrino de controle Democrático das Forças Armadas em seus trabalhos (ICoCA, 

2013). 

O propósito da ACIC é a promoção da governança e da fiscalização da implementação 

do CIC a promoção das responsabilidades das ESP quanto aos Direitos Humanos e 

Humanitário e as demais leis nacionais e internacionais tudo de acordo com o CIC. Seu 

mandato, sempre operacionalizado pelo Conselho de Diretores, é triplo e está fundado em 

seus estatutos conhecido como “Artigos da Associação” consistindo em: 

a)  certificar as Empresas-membro da Associação avaliando se a Empresa cumpre 

os requerimentos do CIC; 

b)  monitorar as Empresas-membro no que compete ao cumprimento do CIC tudo 

baseado nos Direitos Humanos e normas Humanitárias; 

c)  tratar das reclamações e alegadas violações do CIC das ESP inclusive se seu 

sistema de reclamações não é acessível às vítimas ou mesmo não é justo. 

 

A Associação poderá receber reclamações individuais ou de representantes da vítima 

sobre violações do CIC ou mesmo dos Artigos da Associação sendo que todo processo ainda 

se encontra em fase de elaboração (ICoCA, 2013). 

A autorregulação das EMSP, como visto, proporciona uma certa transparência ao setor 

já que de forma pública é possível conseguir informação acerca das empresas que de forma 

                                                 
4
 Pode –se acessar seu site em <http://icoca.ch/en/icoc-association>. 
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voluntária adotaram o CIC e tem o Documento de Montreux como fundamento.  Entretanto, 

ela apresenta sérios problemas tais como: primeiro, as normas impostas de fora certamente 

seriam mais rigorosas do que as auto impostas; segundo, para que fosse efetiva seria 

necessário que todas as empresas se obrigassem ao cumprimento do código e não apenas parte 

delas; terceiro, a exclusão das atividades e não definição das atividades militares dessas 

empresas causa profunda confusão e desconfiança; e, quarto, a não consolidação de um 

sistema de controle independente por certo dificulta a aplicação de sanções e provoca dano a 

própria imagem da indústria. Assim, deixar o controle das EMSP exclusivamente pelo próprio 

setor privado ou considerar que o mercado seja capaz de sozinho levar a cabo sua 

regulamentação não parece uma solução aceitável. Entretanto, como meio complementar às 

normas nacionais e internacionais aplicáveis, constitui um valioso instrumento (IGLESIAS, 

2010, p. 213-216; GOMEZ DEL PRADO; MATEU, 2011, p. 54-92). 

 

7.3 Hard Law: o Caminho das Nações Unidas 

 

As Nações Unidas têm se preocupado e se ocupado de temas envolvendo as atividades 

mercenárias bem como as correlatas como as EMSP. Essa preocupação é muito natural haja 

vista o exponencial incremento da contratação dessas empresas no pós-Guerra Fria e por ser a 

ONU o órgão responsável pela paz e segurança internacional, assim como, pela promoção e 

cumprimento dos Direitos Humanos e normas humanitárias junto com o Comitê Internacional 

da Cruz Vermelha (CICV) cujo mandato é específico para o DIH. 

Nesse contexto, existem várias iniciativas de regulação das EMSP no âmbito das 

Nações Unidas sendo as mais adiantadas as empreendidas no Conselho de Direitos Humanos 

e que serão objeto de análise a seguir. 

O Conselho de Direitos Humanos consiste num órgão das Nações Unidas eleito pela 

Assembleia Geral e é uma instância chave responsável pelos Direitos Humanos na 

organização. Foi estabelecido em 2006 e substituiu a antiga Comissão de Direitos Humanos 

das nações Unidas. Assumiu os procedimentos especiais da Comissão incluindo a criação de 

grupos de trabalho, estabelecimento de relatores especiais, monitoramento, exame e relatórios 

sobre a situação dos Direitos Humanos em diferentes países e em relação a temas específicos 

sendo que esses procedimentos estão sendo usados pelo Conselho de Direitos Humanos para 

tratar do impacto da indústria global das EMSP. Os mecanismos mais importantes são: 

a)  relator especial sobre o uso de Mercenários (1987 – 2005); 
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b)  grupo de trabalho sobre o Uso de Mercenários como meio de violar Direitos 

Humanos e impedir o exercício do Direito a Autodeterminação dos povos (2005 – 

até o presente); 

c)  grupo de trabalho intergovernamental de composição aberta para considerar um 

Marco de Regulação Internacional para as EMSP e 

 d) representante especial sobre Negócios e Direitos Humanos do Secretário Geral da 

ONU e o Grupo de Trabalho sobre Direitos Humanos e Corporações 

Transnacionais (2005-Present). 
5
 

 

O Grupo de Trabalho sobre o Uso de Mercenários - monitorou e pesquisou atividades 

mercenárias e as correlatas em todas as suas manifestações incluindo as EMSP. O Grupo de 

Trabalho sobre Mercenários foi estabelecido pela Resolução 2005/2 da Comissão de Direitos 

Humanos para suceder o mandato do Relator Especial sobre o Uso de Mercenários que 

vigorava desde 1987. Em 2010, este Grupo de Trabalho relatou ao Conselho de Direitos 

Humanos da ONU sobre uma possível nova Convenção Internacional para a regulação das 

EMSP (fazendo várias proposições) e em resposta o Conselho de Direitos Humanos adotou a 

Resolução 15/26 pela qual estabelece um Grupo de Trabalho Intergovernamental de 

Composição Aberta para considerar e elaborar um projeto de Convenção para as EMSP (SIÉ 

CENTER, [2012?]). 

Já o Representante Especial do Secretário Geral da ONU para Negócios e Direitos 

Humanos foi estabelecido em 2005 e tinha como missão definir as responsabilidades dos 

Estados, Empresas e ouros atores sociais no âmbito da esfera dos negócios e os Direitos 

Humanos. Quando o mandato do Representante espirou em 2011, o Conselho de Direitos 

Humanos estabeleceu um Grupo de Trabalho para dar prosseguimento ao trabalho anterior e 

implementar suas recomendações, entre as quais a responsabilidade de proteger os Direitos 

Humanos daqueles afetados pelas atividades das corporações privadas (SIÉ CENTER, 

[2012?]). 

                                                 
5
   Dentro do pacote de pesquisa desta tese, na Europa, seu autor, participou, em dezembro de 2014, em 

Genebra, do Terceiro Fórum das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos onde teve a oportunidade 

de assistir as discussões das questões atinentes a regulação das EMSP.  O Fórum das Nações Unidas sobre 

Empresas e Direitos Humanos é um espaço para os representantes e profissionais da sociedade civil, empresas, 

governos, acadêmicos, organizações internacionais e as partes interessadas afetadas para fazer um balanço dos 

desafios e discutir maneiras de avançar na realização dos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos 

Humanos das Nações Unidas - um padrão global para prevenir e combater o risco de impactos negativos sobre 

os Direitos Humanos ligados à atividade empresarial. O Fórum foi criado pelo Conselho de Direitos Humanos, 

e é guiado pelo Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos. O terceiro Fórum 

anual atraiu cerca de 2000 (duas) mil pessoas de mais de 100 países. 
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O mandato do Grupo de Trabalho sobre o Uso de Mercenários estabelecido pela 

Comissão de Direitos Humanos pela resolução 2005/2 foi renovado até 2010 e estabelecia 

resumidamente o seguinte: 

a)  elaborar e apresentar propostas concretas sobre possíveis novas normas, 

diretrizes gerais e princípios básicos que promovam o aumento da promoção 

dos Direitos humanos, em particular o Direito dos Povos a autodeterminação, 

quando existam ameaças ligadas aos mercenários ou mesmo atividades 

correlatas; 

b)  recolher opiniões e contribuições dos governos e organizações 

intergovernamentais e não governamentais sobre todas as questões relativas ao 

seu mandato; 

c)  vigiar os mercenários e as atividades relacionadas com eles em todas as suas 

formas e manifestações em distintas partes do mundo; 

d)  estudar manifestações e tendências que estejam surgindo com respeito aos 

mercenários e as atividades correlatas e suas repercussões sobre os Direitos 

Humanos em particular sobre o Direito dos povos a autodeterminação; 

e)  vigiar e estudar as repercussões das atividades das EMSP sobre o exercício dos 

Direitos Humanos e preparar um projeto de princípios básicos internacionais 

que promovam o respeito dos Direitos Humanos por parte dessas empresas em 

suas atividades; 

f)  continuar o trabalho já realizado pelos Relatores Especiais anteriores sobre o 

fortalecimento do marco jurídico internacional para a prevenção e sanção do 

recrutamento, utilização, financiamento e treinamento de mercenários, 

tomando em conta a proposta de uma nova definição jurídica para o termo 

mercenário - elaborada pelo antigo Relator Enrique Bernales Balesteros (SIÉ 

CENTER, [2012?]; IGLESIAS, 2010, p. 177-179). 

 

Do acima citado, depreende-se que o Grupo de Trabalho não se limitava apenas as 

questões atinentes aos mercenários, mas, também, as correlatas o que culminou com a sua 

atuação voltada também para as EMSP como acabou se confirmando posteriormente. 

Em março de 2009, o Conselho de Direitos Humanos solicitou ao Grupo de Trabalho 

sobre o Uso de Mercenários que verificasse com os Estados-membros por meio do Escritório 

do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, ideias sobre um possível 

projeto de convenção relativo às EMSP. Com esse fim, o Grupo de Trabalho sobre o Uso de 
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Mercenários realizou consultas em todos os continentes a fim de reunir sugestões reunindo-se 

não apenas com representantes estatais, mas também, com organismos intergovernamentais 

como especialistas independentes e ONG. Ao fim desse processo o Grupo de Trabalho 

apresentou, em 2010, perante a Assembleia Geral da ONU, como, também, junto ao Conselho 

de Direitos Humanos um rascunho de um projeto de Convenção Internacional para regular de 

forma integral as EMSP (cujo teor encontra-se no Anexo D). Com base neste projeto, o 

Conselho de Direitos Humanos, após intensos debates, ocorridos em outubro em 2010, 

aprovou a resolução 15/26 pela qual foi criado o Grupo de Trabalho Intergovernamental de 

composição aberta, encarregado de elaborar um instrumento juridicamente vinculante para a 

regulação das EMSP sendo que membros do Grupo de Trabalho sobre Uso de Mercenários 

auxiliassem nessa missão. 

O Draft de Convenção Internacional encaminhado pelo Grupo de Trabalho sobre Uso 

de Mercenários ao Conselho de Direitos Humanos tem como propósito regular as EMSP e 

não proibi-las, mas sim estabelecer normas mínimas internacionais que os Estados deveram 

ter em conta para regular as atividades das EMSP e seu pessoal que presta serviço no exterior. 

Tem por objeto assegurar que os Estados adotem medidas necessárias para fomentar a 

transparência, a responsabilidade e a prestação de contas quando se utilizam das EMSP e seu 

pessoal, assim como mecanismos para a reabilitação das vítimas. O projeto também 

recomenda que se proíba a contratação de EMSP das funções “inerentemente estatais”
6
 em 

virtude de que o Estado deve ser o único detentor do monopólio da força. 

Em síntese o projeto de convenção previa o seguinte: um reiterar o preceito 

fundamental do monopólio do uso da força por parte dos Estados, dois reafirmar a obrigação 

dos Estados para assegurar por parte das EMSP o respeito aos Direitos Humanos e ao Direito 

Humanitário, três definir as funções que devem ser consideradas inerentes aos Estados e que 

não poderiam ser deixadas em mãos privadas nem exportá-las, quatro propor normas 

regulatórias tanto a nível internacional como nacional, criando um sistema de licenças e 

registro das EMSP, cinco, estabelecer um comitê internacional independente para 

supervisionar a implementação da Convenção e controlar as atividades das EMSP, seis  

proporcionar um sistema de compensação para as possíveis vítimas das ações dessas empresas  

(IGLESIAS, 2010, p. 179). 

                                                 
6
  O artigo 2 i) do projeto de Convenção sobre as EMSP define funções inerentes aos Estados aquelas  que de 

acordo com o princípio do monopólio do uso da força os Estados não podem contratar ou delegar às EMSP em 

nenhuma circunstância. Entre elas estão: a participação direta nas hostilidades, as operações bélicas ou de 

combate, a captura de prisioneiros, a criação de legislação, as tarefas de espionagem, inteligência e 

transferência de conhecimentos com aplicação militar, atividades de segurança e policiais, uso de armas de 

destruição em massa e atividades conexas, especialmente a faculdade de executar prisões e interrogatório. 
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Importante relatar alguns trechos do debate no Conselho de Direitos Humanos e na 

Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o tema. Durante o período de 13 de setembro a 1 

de outubro de 2010, em Genebra, o Conselho de Direitos Humanos examinou o projeto de 

Convenção sobre as EMSP, assim como as recomendações do Grupo de Trabalho sobre o Uso 

Mercenários. Mais de 25 (vinte e cinco) delegações dos Estados-membros participaram dos 

debates e ainda participaram organizações não governamentais como a Human Rights 

Advocates (GOMEZ DEL PRADO; MATEU, 2011, p. 54-100). 

Daquele debate, participaram vários países, entre eles: o Paquistão em nome da 

Organização da Conferência Islâmica, a Síria em nome dos Estados Árabes, a Nigéria em 

nome do Grupo Africano, Afeganistão, Argélia, Argentina, Azerbaijão, Brasil, Chile, China, 

Cuba, Equador, Egito, Líbia, Rússia, África do Sul, Sudão e Venezuela e aprovaram a adoção 

de medidas adicionais que regulem as atividades das EMSP em âmbito nacional e 

internacional, assim como as recomendações do Grupo de Trabalho sobre o Uso de 

Mercenários para se estabelecer um Grupo de Trabalho Intergovernamental de composição 

aberta para elaborar uma Convenção sobre a base do texto e os elementos apresentados pelo 

Grupo de Trabalho sobre o Uso de Mercenários. Destaca-se que a União Europeia, Reino 

Unido e os EUA não apoiaram nem o projeto de uma possível Convenção, nem a 

recomendação de estabelecer o Grupo de Trabalho Intergovernamental de composição aberta. 

A Bélgica, em nome da União Europeia, argumentou que embora ciente da 

importância de que as EMSP fossem convenientemente reguladas o assunto não competia ao 

Conselho de Direitos Humanos, como a questão estava inter-relacionada com vários ramos do 

Direito Internacional como o Direito Internacional Humanitário, o Direito Penal 

Internacional, e o Direito que se ocupa da responsabilidade do Estado e ainda do Direito do 

uso da força, a elaboração de um marco regulatório das EMSP deveria ter em conta todos os 

marcos existentes, assim como as iniciativas que estavam ocorrendo fora das nações Unidas 

como o Documento de Montreux e outras iniciativas da Comissão Europeia e do Conselho da 

Europa (GOMEZ DEL PRADO; MATEU, 2011, p. 54-100).  

Para o Reino Unido, as EMSP não constituíam tema de Direitos Humanos logo o 

assunto estaria fora da competência do Conselho de Direitos Humanos. O Documento de 

Montreux já havia reiterado as normas de Direito Internacional existentes, a respeito das 

obrigações dos Estados atinentes as EMSP logo um novo instrumento internacional de 

regulação não traria nada a acrescentar (GOMEZ DEL PRADO; MATEU, 2011, p. 54-100). 

Os EUA tinham muita seriedade na questão das EMSP e na sua prestação de contas. 

Estavam de acordo que era necessário responsabilizar os provedores de segurança privada de 
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seus atos, entretanto entendiam que essas questões seriam melhor tratadas pela própria 

indústria e não por meio de um instrumento internacional de Direitos Humanos. Não viam 

com bons olhos a proibição da transferência de conhecimentos militares, de segurança ou de 

polícia, pois isso traria como consequência que se proibissem atividades de capacitação e de 

educação. Alegou então que a proposta de Convenção não produziria uma solução eficaz e 

desviaria tempo e recursos (GOMEZ DEL PRADO; MATEU, 2011, p. 54-100). 

A Suíça, na sua explicação de ter se abstido acenou com a possibilidade de um 

instrumento vinculante para regular e supervisionar as EMSP, e assinalou que tal instrumento 

deveria ser adotado por consenso entre os Estados. Estava a favor que se estabelecesse uma 

melhor regulação das EMSP e sua utilização em conflitos armados. Para ela a Iniciativa Suíça 

complementava o projeto de Convenção do Grupo de Trabalho. Entendia ainda que o Código 

de Conduta das EMSP era uma ferramenta útil de transição até o estabelecimento de um 

marco regulatório vinculante e entendia que a proposta da criação do Grupo de Trabalho 

Intergovernamental de composição aberta incluiria em seus debates os marcos já incluídos na 

Iniciativa Suíça (GOMEZ DEL PRADO; MATEU, 2011, p. 54-100). 

A Noruega na sua exposição por ter se abstido assinalou que a tendência cada vez 

maior a utilizar as EMSP para funções militares e de segurança era preocupante, 

especialmente porque a utilização dessas empresas em atividades bélicas traria o risco de 

confundir a distinção que havia estabelecido o Direito Internacional Humanitário entre 

combatentes e civis, assim como os soldados e os trabalhadores humanitários. Era necessário 

estabelecer uma regulação clara e mais restritiva na utilização pelos Estados das EMSP para 

essas atividades. Não obstante, a Noruega foi de opinião de que a elaboração de um novo 

instrumento legal não era da competência do Conselho de Direitos Humanos (GOMEZ DEL 

PRADO; MATEU, 2011, p. 54-100). 

Ao comentar as explicações das delegações ocidentais Gomez Del Prado destaca que 

elas trataram de descolar o problema de implicar as EMSP em violações de Direitos Humanos 

e a responsabilidade dos Estados que as contratam, deixando a responsabilidade da regulação 

para a própria indústria através de mecanismos de autorregulação como a Iniciativa Suíça, 

fora do marco das Nações Unidas. Acrescenta ainda que os discursos das delegações do Reino 

Unido, da União Europeia, da Noruega e dos EUA contém contradições, pois por  um lado, 

afirmam que o tema das EMSP não é uma questão de Direitos Humanos e refutam a 

competência do Conselho de Direitos Humanos e do seu Grupo de Trabalho sobre o Uso de 

Mercenários nesta matéria. Por outro, apoiam o Código Internacional de Conduta (CIC) 
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objeto da Iniciativa Suíça cujo objetivo é o respeito aos Direitos Humanos e ao Direito 

Humanitário (GOMEZ DEL PRADO; MATEU, 2011, p. 54-100). 

Cuba e a África do Sul, que, não eram membros do Conselho de Direitos Humanos e, 

portanto, não tiveram direito a voto, - foram atores chaves nas negociações; para fazer 

avançar o projeto de Convenção e na criação do Grupo de Trabalho Intergovernamental de 

composição aberta com o fito de elaborar um marco internacional vinculante de regulação das 

EMSP (GOMEZ DEL PRADO; MATEU, 2011, p. 54-100). 

Por fim, após os acalorados debates a Resolução 15/26 do Conselho de Direitos 

Humanos foi aprovada com o seguinte placar: 32 (trinta e dois) votos a favor, 12 (doze) contra 

e 3 (três) abstenções. Votaram a favor – Angola, Argentina, Barein, Bangladesh, Brasil e 

Burkina Faso, Camarão, Chile, China, Cuba, Djibuti, Equador, Gabão, Gana, Guatemala, 

Jordânia, Quirguistão, Líbia, Malásia, Mauritânia, Ilhas Mauricio, México, Nigéria, 

Paquistão, Qatar, Rússia, Arábia Saudita, Senegal, Tailândia, Uganda, Uruguai e Zâmbia. 

Votaram contra – Bélgica, França, Hungria, Japão, Polônia, Coreia, Moldávia, Eslováquia, 

Espanha, Reino Unido e Estados Unidos e se abstiveram Noruega, Maldivas e Suíça (GOMEZ 

DEL PRADO; MATEU, 2011, p. 54-100). 

O parágrafo 4
o 

da Resolução 15/26 de outubro de 2010, elucida a decisão do Conselho 

de Direitos Humanos nos seguintes termos: 

 

Estabelecer um Grupo de Trabalho Intergovernamental de composição aberta com 

mandato para estudar a possibilidade de elaborar um marco normativo internacional, 

incluída entre outras, a possibilidade de elaborar um instrumento juridicamente 

vinculante para a regulação e supervisão das atividades das EMSP, incluindo a 

prestação de contas dessas empresas, tendo em consideração os princípios, os 

elementos principais e o projeto de texto do Grupo de Trabalho sobre o Uso de 

Mercenários como meio de violar os Direitos Humanos e obstaculizar o exercício do 

Direito dos Povos a autodeterminação (SIÉ CENTER, [2012?]). 

 

O debate bem como a adoção da resolução 15/26 bem demonstra posições 

convergentes e divergentes entre os Estados envolvidos no tema da regulação das EMSP. 

Todos concordam com a necessidade de se regular as EMSP, entretanto, discordam do modo 

como deve ser feito. De um lado, os Estados que propugnam a regulação pró livre-mercado de 

cunho neoliberal e direcionada para a autorregulação, e de outro os que preferem uma 

regulação calcada na responsabilidade dos Estados como atores responsáveis pelo Direito 

Internacional (Direitos Humanos e Direito Humanitário) e pela Segurança Internacional 

aludindo a um instrumento jurídico internacional vinculante dirigido aos Estados para 

controlarem essas atividades. De outra forma, pode – se dizer, resumidamente, que o Grupo 
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Ocidental, liderado pelos EUA e Reino Unido optou pelo caminho da Soft Law enquanto as 

demais nações optaram pelo caminho da Hard Law. 

Já a Terceira Comissão da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a utilização de 

mercenários como meio de violar os Direitos Humanos e obstaculizar o exercício do Direito 

dos Povos a autodeterminação, ao debater o tema em novembro de 2010, adotou a Resolução 

65/203 Assembleia Geral, plenário – e teve o seguinte placar: 127 votos a favor, 52  contra e 5 

abstenções tendo como conteúdo nos parágrafos 18 e 19 os seguintes termos relativos as 

EMSP: 

18. Alerta aos Estados-membros a considerar detidamente o projeto de proposta do 

Grupo de Trabalho relativo a um possível instrumento jurídico internacional 

mediante o qual se regulem as EMSP e recomenda a todos os Estados-membros, 

incluindo os afetados pelo fenômeno das EMSP tanto como Estados contratantes, 

Estados de Operação e Estados de Origem ou Estados cujos nacionais são 

contratados com o fim de trabalhar para uma EMSP, a que contribuam com a tarefa 

do Grupo de Trabalho Intergovernamental de composição aberta do Conselho de 

Direitos Humanos com o mandato de considerar a possibilidade de formular um 

instrumento juridicamente vinculante relativo a regulação, vigilância e supervisão 

das atividades da EMSP, tendo em conta o trabalho inicial feito pelo Grupo de 

Trabalho sobre o Uso de Mercenários. 

19. Insta a todos os Estados-membros a cooperarem plenamente com o grupo de 

Trabalho no cumprimento do seu mandato. (SIÉ CENTER, [2012?]). 

 

A contundente votação a favor de 127 votos da Resolução 65/203 da Assembleia 

Geral da ONU, corrobora a assertiva da preocupação da Sociedade Internacional com a 

regulação do fenômeno das EMSP indo ao encontro das ideias de Hedley Bull quanto aos 

interesses comuns na Manutenção da Ordem Internacional aqui evidenciada no apoio a uma 

possível limitação do uso da força e da violência no cenário internacional. 

O projeto de Convenção Internacional está formado por 49 (quarenta e nove) artigos e 

estruturado em 6 (seis) partes além do preâmbulo no seguinte formato: 

 a)  primeira parte, Disposições Gerais (onde se discorre sobre o propósito, 

as definições e âmbito de aplicação); 

b)  segunda parte, atinente aos Princípios Gerais (onde se destaca a 

responsabilidade dos Estados, o respeito as normas internacionais de Direitos 

Humanos e Humanitário, a proibição da participação direta nas hostilidades 

pelas EMSP, a proibição da delegação ou contratação externa de funções 

inerentes aos Estados); 

c)  terceira parte refere-se à Regulação Legislativa, Supervisão e Controle onde se 

concita os Estados a formular e adotar uma legislação eficaz dirigida as EMSP, 
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a instituir um regime nacional de regulação, supervisão, concessão de licenças, 

registro e prestação de contas); 

d)  quarta parte, atinente a Responsabilidade do Estado em impor Sanções penais, 

civis e administrativas e proporcionar reparação às vítimas; 

e)  quinta parte, atinente a Supervisão e Controle Internacional (onde, com o fim 

de se examinar a aplicação da convenção se estabelecerá um Comitê de 

Regulação, Supervisão e Controle das EMSP bem como um registro 

internacional das mesmas) e  

f)  sexta parte, referente às Disposições Gerais (estabelecendo que a Convenção é 

aberta aos Estados e Organizações Internacionais Intergovernamentais, 

indicando sua entrada em vigor, questões relativas a denúncia, reservas e 

instituindo o Secretário Geral da ONU como depositário da Convenção). 

(GOMEZ DEL PRADO; MATEU, 2011, p. 96-97, 141-174).  

 

Por ser de fundamental importância do projeto de Convenção Internacional sobre as 

EMSP transcreve-se parte do mesmo a seguir: 

 

PARTE I DISPOSIÇÕES GERAIS  

Artigo 1 Propósito 

1. Tendo presente os princípios fundamentais do Direito Internacional sobre a 

proibição da ameaça e o uso da força e sobre a igualdade soberana dos Estados, os 

propósitos da presente convenção são os seguintes: 

a) Reafirmar e reforçar a responsabilidade dos Estados com respeito ao uso da 

força e reiterar a importância do monopólio legítimo da força por parte dos Estados 

dentro do marco geral de suas obrigações de respeitar, proteger e fazer efetivo os 

Direitos Humanos e de proporcionar remédios em caso de violações de Direitos 

Humanos; 

b) Determinar as funções que são inerentes ao Estado e que em nenhuma 

hipótese podem ser objeto de privatização; 

c) Promover a cooperação internacional entre os Estados sobre a expedição de 

licenças e regulação das atividades das EMSP para fazer face aos desafios que se 

colocam no pleno cumprimento de suas obrigações em matéria de Direitos 

Humanos, incluindo o Direito a autodeterminação; 

d) Estabelecer e aplicar mecanismos de acompanhamento das atividades das 

EMSP e as violações dos Direitos Humanos e Humanitário, em particular todo uso 

ilegal e arbitrário da força por parte dessas empresas, julgar os infratores e 

proporcionar remédio ás vítimas; 

e) Ao aplicar a Convenção, os Estados partes adotam todas as medidas 

legislativas, judiciais e administrativas necessárias conforme seu direito interno para 

assegurar que as EMSP não participem de atividades ilegais ou façam uso arbitrário 

da força. 

Artigo 2 Definição 

a) Por EMSP se entenderá a entidade empresarial que preste serviços militares 

ou de segurança remunerados por meio de pessoas físicas ou jurídicas. 

b) Por serviços militares se entenderá aos serviços especializados vinculados 

com atividades militares como o planejamento, inteligência, investigação, 

reconhecimento terrestre, marítimo ou aéreo, voos de todo tipo, tripulados ou não 



      175 

 

tripulados, vigilância por satélite, qualquer tipo de transferência de conhecimentos 

com aplicação militar e atividades conexas. 

c) Por serviços de segurança se entenderá a guarda e proteção armadas de 

edifícios, instalações, propriedades e pessoas de qualquer tipo de transferência de 

conhecimentos com aplicações nos âmbitos da segurança e da polícia, a aplicação e 

o desenvolvimento de medidas de segurança da informação e atividades conexas. 

[...] 

g) Por exportação de serviços militares/segurança se entenderá a exportação           

de serviços militares/segurança dos Estados de Origem, no qual a EMSP esteja 

registrada. 

h) Por importação de serviços militares/segurança se entenderá a importação de 

serviços militares/segurança proporcionados por uma EMSP registrada no 

estrangeiro. 

i) Por funções inerentes aos Estados se entenderá aquelas que de acordo com o 

princípio do monopólio do uso da força os Estados não podem contratar 

externamente ou delegar às EMSP em nenhuma circunstância. Entre elas estão: a 

participação direta nas hostilidades, as operações bélicas ou de combate, a captura 

de prisioneiros, a criação de legislação, as tarefas de espionagem, inteligência e 

transferência de conhecimentos com aplicação militar, atividades de segurança e 

policiais, uso de armas de destruição em massa e atividades conexas, especialmente 

a faculdade de executar prisões e interrogatório. 

j) Por Estados contratantes se entenderá os Estados que contratem diretamente 

os serviços das EMSP. 

k) Por Estados de operação se entenderá os Estados em cujo território opere as 

EMSP. 

l) Por estado de origem se entenderá os Estados cuja nacionalidade ostente as 

EMSP – ou seja, os Estados nos quais as empresas estejam registradas ou tenham se 

constituído; caso o Estado em que esteja registrada uma EMSP não estejam 

localizados seus escritórios de direção (sua matriz) o Estado de origem será aquele 

onde se encontrem esses escritórios.  

[...] 

Artigo 3 Âmbito de Aplicação 

1 A presente Convenção se aplica aos Estados e as organizações internacionais 

intergovernamentais dentro dos limites de sua competência com respeito as EMSP, 

suas atividades e seu pessoal. 

2  As referências aos Estados partes na presente Convenção se aplicam as 

organizações intergovernamentais dentro dos limites da sua competência. 

3. A presente Convenção se aplica a todas as situações que se defina como conflito 

armado. 

Artigo 4 Responsabilidade dos Estados com respeito as EMSP 

1. Cada Estado parte é responsável pelas atividades militares e de segurança das 

EMSP registradas em seu território ou que operam no mesmo, hajam sido ou não 

contratadas pelo Estado. 

2. Cada Estado parte velará para que as EMSP que tenham contratado recebam 

formação em matéria de normas internacionais de Direitos Humanos e de Direito 

Humanitário e as respeite. 

3. Nenhum Estado parte pode delegar ou contratar com EMSP para realizarem 

funções inerentemente estatais. 

4. Cada Estado parte adotará as medidas legislativas para estabelecer: 

a) Procedimentos de contratação; 

b) Procedimento de expedição de licenças para exportação de pessoal e de 

serviços; 

c) Procedimentos de expedição de licenças para importação de pessoal e de 

serviços 

d) Controles de Aduana. 

5. Cada Estado parte conforme seu Direito interno adotará medidas legislativas 

e de outro tipo se necessário para proibir total ou parcialmente a delegação ou 

contratação externa de serviços militares ou de segurança. 

[...] 
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Artigo 7 Respeito e proteção das normas internacionais de Direitos Humanos e de 

Direito Humanitário 

1. Cada Estado parte adotará as medidas legislativas, judiciais administrativas e 

de outro tipo que seja necessária para assegurar que as EMSP e seu pessoal sejam 

responsáveis conforme a presente Convenção e que se respeite e protejam as normas 

internacionais de Direitos Humanos e de Direito Humanitário. 

2. Cada Estado parte velará para que as EMSP e seu pessoal assegurem com a 

devida diligência que suas atividades não contribuam diretamente ou indiretamente 

para as violações das normas internacionais de Direitos Humanos e de Direito 

Humanitário. 

[...] 

    Artigo 9 Proibição da delegação e/ou contratação externa de funções inerentes aos 

Estados. 

Cada Estado parte definirá e limitará o alcance das atividades das EMSP e proibirá 

especificamente a contratação externa com as EMSP das funções definidas como 

funções inerentes aos Estados, inclusive a participação direta nas hostilidades, 

operações bélicas e/ou de combate, a captura de prisioneiros, a legislação, as tarefas 

de espionagem, inteligência e transferência de conhecimentos com aplicações 

militares, de segurança e policial, o uso de armas de destruição em massa e o 

exercício de funções de polícia e outras atividades conexas, especialmente as 

faculdades de realizar prisões e detenções, incluindo a de interrogatório dos detidos 

e outras funções que um Estado parte considere funções inerentes ao Estado. 

(GOMEZ DEL PRADO; MATEU, 2011, p. 141-151). 

 

Pode-se atentar que o projeto de Convenção se preocupa logo no início em destacar o 

papel dos Estados como responsáveis maiores na limitação do uso da força bem como inserir 

a questão do monopólio do uso da força como intrínseca da soberania. Além disso, reafirma 

as obrigações estatais em cumprir e fazer cumprir as normas de Direitos Humanos e as 

normas humanitárias,  relativas às EMSP,  e registra a determinação de disciplinar as funções 

inerentes as Estado as quais não podem ser objeto de privatização em qualquer circunstância. 

Ao contrário do Documento de Montreux o projeto de Convenção é uma norma vinculante e 

coloca sobre os ombros dos Estados todo controle sob as EMSP trazendo à baila que o Estado 

não pode se omitir de suas responsabilidades perante a Sociedade Internacional num assunto 

que perfaz o Direito Internacional, a Segurança Internacional e que impacta a própria 

Sociedade Internacional. 

De outro modo, ao firmar posição quanto à proibição da contratação das funções 

inerentes aos Estados o projeto de Convenção torna sua viabilidade política bastante 

dificultada devido à posição de Estados fortes como Reino Unido e Estados Unidos que são 

contundentemente contra essa proposta tornando a discussão do projeto mais espinhosa e sua 

aprovação ainda mais distante. 

Outra observação crítica é que a definição de EMSP do projeto de Convenção segundo 

os EUA deveria se pautar na diferenciação entre atividades ofensivas e defensivas, como 

ocorre nos EUA, entretanto como opina Corina Seiberth tal distinção também seria falha, pois 
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não teria o condão de mostrar o potencial uso da força letal de uma atividade, dentro do 

campo das atividades defensivas. 

O pomo da discórdia, entretanto, está em que o projeto de Convenção define as 

funções estatais inerentes como sendo parte do princípio do monopólio estatal do uso da 

força. E este link entre as funções estatais inerentes e a tradicional prerrogativa do Estado no 

uso da força enfatizado por Max Weber como essencial critério de definição de um Estado, 

reflete uma área de grande tensão nos debates. Não existe um entendimento comum entre a 

Sociedade Internacional sobre o que pode e o que não pode ser privatizado na questão das 

EMSP. Enquanto é indiscutível que o Estado tem o dever de prover a segurança ainda não é 

claro se tem a livre escolha dos meios ou se existe um “core” de funções intransferíveis. 

Alguns acadêmicos consideram que não há nenhuma base legal para tal restrição em termos 

de funções as quais não poderiam ser delegadas ao setor privado. De acordo com essa visão 

não existe nenhuma restrição legal ao uso das EMSP para proverem segurança, incluindo 

atividade de combate ao invés de se utilizar soldados. Por outro lado, tem sido arguido que 

mesmo um Estado mínimo tem a necessidade do monopólio do uso da força, porque por 

razões de eficiência a provisão da segurança dentro da jurisdição do Estado não pode ser 

deixada somente na mão do setor privado. Entretanto a extensiva prática da privatização por 

arte de alguns Estados como Reino Unido e EUA, como também das nações Unidas, indica 

que para esses atores o monopólio do uso da força na sua forma mais pura não existe mais. O 

debate, então, estaria localizado mais nos limites da privatização e nas funções core 

intransferíveis do Estado do que na privatização propriamente dita. 

Dentro dos instrumentos analisados pode-se depreender que há um mínimo consenso que se 

reflete no fato de que as EMSP não devem ser utilizadas em funções de combate ativo, entretanto, a 

visão no uso das EMSP em outras funções é bem variada. Nesse sentido, os limites propostos no 

projeto de Convenção são mais restritivos que os do Documento de Montreux. O exato conteúdo de 

algumas atividades listadas, por exemplo, a proibição de usar EMSP para fazer guerra ou em 

operações de combate não são claras. Alguns serviços que já são executados pelas EMSP, tais como 

operação de sistemas de armas, transporte de munições em caminhões e a guarda de instalações, os 

quais podem se tornar alvos militares e conduzir a um potencial engajamento em combate, podem 

recair nesta proibição. 
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7.4 A regulação em camadas: a construção de uma solução factível 

 

Conforme afirma Hedley Bull, a limitação da violência nos conflitos armados é um 

objetivo primário, e é buscada pela Sociedade Internacional, com a finalidade da manutenção 

da Ordem Internacional (vista como padrão de atividades que sustentam os objetivos 

universais da Sociedade de Estados); de forma mais direta pode ser vista como um interesse 

comum entre os Estados (BULL, 2002, p. 23-25). 

A motivação para a realização das iniciativas de regulação do Mercado Global da 

Força recai primeiramente sobre as sobejas atrocidades e abusos cometidos por essas 

empresas, nos conflitos armados do pós-Guerra Fria, relativos aos Direitos Humanos e Direito 

Humanitário. Entretanto, deve-se ressaltar que a par disso, a imperiosa necessidade de dar o 

real e verdadeiro contorno desse fenômeno, o qual se tornou global, e que possibilitou o 

compartilhamento do monopólio do uso da força com o Estado, também funcionou como 

força motriz do processo de regulação o qual acabou por se dividir em duas vertentes, uma de 

caráter pró-mercado e outra de caráter multilateral. 

Importante observar que ambas as iniciativas de regulação do Mercado Global da 

Força convergem no sentido da limitação da violência; tanto o Documento de Montreux (Soft 

Law), como o projeto de Convenção das Nações Unidas (Hard Law), tem esse propósito e 

atestam na prática a afirmação teórica de Bull. Ambas buscam o cumprimento dos Direitos 

Humanos e do Direito Humanitário, nos conflitos armados, apontando a responsabilidade 

maior dos Estados em cumprir e fazer cumprir tais institutos, bem como; de todos os demais 

atores envolvidos. 

O Documento de Montreux, ao mesmo tempo em que não apresenta nada de novo, 

apresenta tudo novo. Diz-se nada de novo, pois ele apenas reafirma normas conhecidas e 

consolidadas no Direito Internacional, de outro modo, diz-se que apresenta tudo novo, pois 

ele é o primeiro documento de caráter internacional a tratar especificamente do tema e a 

introduzir boas práticas relativas aos Estados quando se relacionarem com as EMSP. Ainda 

que seja um documento de Soft Law, certamente, pode emprestar subsídios para um Tratado 

ou Convenção, vinculante, (Hard Law) das Nações Unidas, haja vista, a possibilidade do seu 

caráter complementar.  

Nada mais natural, plausível, factível e necessário que a própria Sociedade de Estados 

decidir sobre como erigir a arquitetura do enquadramento jurídico do Mercado Global da 

Força, pois não se trata de uma mera questão pontual, mas sim, transversal e que estende seus 
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tentáculos à Segurança Internacional, aos Direitos Humanos e Humanitário e a própria 

essência da definição de Estado, podendo, inclusive, atingir a sua soberania. Em outro tom, 

pode-se afirmar que é mesmo sua obrigação tratar desse importante tema para as Relações 

Internacionais e assumir as rédeas da sua condução, em que pese a Iniciativa Suíça (realizada 

fora do marco das ONU) ter tido a prerrogativa de iniciar o processo e ser apoiada por parte 

dos Estados, principalmente pelos EUA e Reino Unido. Por motivos óbvios, nada mais 

lógico, justo e coerente que o debate de tão acalorado e relevante tema seja feito nas Nações 

Unidas - fórum adequado para que os Estados assumam o total controle sobre os aspectos 

atinentes ao monopólio legítimo do uso da força, nas Relações Internacionais, e relativos ao 

cumprimento dos Direitos Humanos e Humanitário, juntamente, com o Comitê Internacional 

da Cruz Vermelha (CICV) guardião do Direito Internacional Humanitário e demais 

organizações interessadas, sejam elas públicas ou privadas.  

A autorregulação do Mercado Global da Força se mostra insuficiente, pois além de ser 

uma solução “Interna Corporis” com o seu Código Internacional de Conduta, o próprio 

Documento de Montreux não aborda o tema de maneira completa, pois não estabelece os 

limites da privatização da guerra em face do Estado, apenas sugerindo a não participação 

direta das EMSP, nos conflitos armados. Há que se considerar, ainda, a carência de 

vinculação dos Estados, seus principais clientes e atores internacionais, responsáveis pela 

Segurança Internacional e pelo cumprimento do Direito Internacional. Por derradeiro, há que 

se considerar, também, que o controle e a regulação desse mercado deve ser empreendida 

pelos Estados, pois, os serviços oferecidos estão umbilicalmente ligados ao monopólio 

legítimo do uso da força e as políticas externas e de segurança desses países, numa situação de 

conflito e pós-conflito. 

Para Deborah Avant, é necessário estabelecer os controles político, funcional e social 

sobre esse mercado. O controle político diz respeito à oportunidade de contratar as EMSP ou 

não, de outro modo, trata do poder de decisão sobre a participação das EMSP, nos conflitos 

armados. O controle funcional aborda a capacidade das EMSP, ou seja, questiona o devido 

alcance das atividades que podem ser empreendidas, já o controle social trata da integração 

dos princípios e valores da Sociedade Internacional nesse mercado, em outras palavras, suas 

atividades teriam que estar enquadradas por esses princípios e valores, como por exemplo; o 

respeito aos Direitos Humanos. Além desses controles, é de todo pertinente considerar que o 

controle jurídico tenha por objetivo amalgamar todos os demais num tratado de caráter 

vinculante acrescido de instrumentos de Soft Law que orbitariam em outra camada, de forma 

complementar (AVANT, 2005). 
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Para tanto, visualiza-se a arquitetura da regulação do Mercado Global da Força, em  

duas camadas, do seguinte modo: 

a)  na camada Hard Law (internacional e nacional) – dá-se a junção de todos esses 

controles tendo por finalidade comprometer e vincular a Sociedade Internacional 

para com as suas premissas e possibilitar que os Estados legislem sobre o tema de 

forma padronizada; 

b)  na camada Soft Law – dá-se a fase da sensibilização e a pré-orientação no 

cumprimento dos Direitos Humanos e do Direito Humanitário, relativo a todos os 

atores envolvidos no tema. 

 

Não obstante a singularidade da solução, a junção das duas formas de regulação, 

aproveita a natureza de cada uma delas, pois enseja a complementaridade dos instrumentos de 

Soft Law e ressalta a importância do comprometimento dos Estados na manutenção da Ordem 

Internacional pautada pela aceitação da universalidade dos Direitos Humanos e do Direito 

Internacional Humanitário, no instrumento de Hard Law. 

  Como ponto de partida, deve-se considerar, entretanto, que as EMSP precisam ter 

uma definição clara, precisa, amplamente aceita e que reflita ou aponte o alcance de suas 

atividades em relação as atividades inerentemente estatais. Considera-se que isso deva constar 

no instrumento internacional vinculante e que por consequência seja internalizado na 

legislação nacional dos Estados signatários. O quadro abaixo detalha o raciocínio. 

 

Quadro 12 - Regulação em Camadas do Mercado Global da Força 

 

Níveis 

 

 

Instrumento 

 

 

Funções 

 

 

 

 

 

1
a 

Camada 

 

Hard 

 

Law 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
o 

 

 

 

 

 

Tratado 

internacional 

vinculante 

com base no 

projeto das 

Nações 

Unidas 

 

 

- Difundir princípios norteadores e valores da Sociedade 

Internacional 

- Servir de norma vinculante específica relativa às EMSP; 

- Estabelecer mecanismos internacionais de monitoramento, 

fiscalização e acesso as vítimas; 

- Padronizar a definição de EMSP e suas atividades; 

- Servir de modelo para as legislações nacionais; 

- Impor a obrigatoriedade do Estado legislar sobre o tema; 

- Permitir o controle das EMSP pelos Estados; 

- Estabelecer as responsabilidades dos Estados, contratantes, 

sede e de origem; 

- Estabelecer o caráter complementar do Tribunal Penal 

Internacional. 
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Níveis 

 

 

Instrumento 

 

 

Funções 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
o 

 

 

 

 

 

Lei nacional 

- Internalização do Tratado Internacional vinculante; 

-Estabelecer de mecanismos nacionais de registro, 

licenciamento, monitoramento, fiscalização, prestação de 

contas e acesso as vítimas; 

- Legislar sobre EMSP; 

- Estabelecer o alcance dos instrumentos de 

 autorregulação e incentivar a criação de uma associação 

nacional. 

-Verificar possibilidade de se responsabilizar não apenas 

indivíduos, mas também as próprias empresas. 

 

 

 

2
a 

Camada 

Soft 

Law 

 

 

 

1
o
 

 

 

 

 

Documento de 

Montreux
7
 

 

-Sensibilização, conscientização e pré-orientação no 

cumprimento dos Direitos Humanos e do Direito 

Internacional Humanitário; 

- Caráter complementar à norma internacional vinculante; 

- Orientar no estabelecimento de boas práticas para os Estados 

contratantes, sede e de origem. 

- Sensibilizar os atores privados a realizar de um Código de 

Conduta; 

- Incentivar a criação de uma Associação Internacional para 

congregar todas as EMSP; 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2016). 

 

O quadro acima sintetiza e esclarece a tese da regulação em camadas do Mercado 

Global da Força destacando suas funções. O tratado internacional vinculante é a base de toda 

a arquitetura sendo o Documento de Montreux seu complemento. 

A regulação em duas camadas tem o condão de abarcar todos os instrumentos 

jurídicos e não jurídicos à disposição da Sociedade Internacional para enquadrar o Mercado 

Global da Força conforme seus princípios e valores. Enquanto o nível Hard Law impõe 

obrigações padronizando conceitos e procedimentos e comprometendo os Estados no controle 

desse Mercado, o nível Soft Law realiza o importante papel da sensibilização e da pré-

orientação dos atores envolvidos quanto a suas responsabilidades no cumprimento dos 

Direitos Humanos e  do Direito Humanitário.   

Destarte a ideia central da limitação da violência pela Sociedade Internacional, a tese 

da regulação em camadas, confere também ao Estado a proeminência e o protagonismo no 

                                                 
7
  Há que se registrar a grande influência do Documento de Montreux na autoregulação do Mercado Global da 

Força materializada no Código Internacional de Conduta (CIC). 
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processo de enquadramento desse fenômeno o qual tem forte impacto nas Relações 

Internacionais do pós-Guerra Fria. 

Na direção da tese da regulação em camadas do Mercado Global da Força é 

importante registrar a manifestação convergente da África do Sul na quarta sessão do Grupo 

de Trabalho Intergovernamental das Nações Unidas para considerar a possibilidade da 

elaboração de um marco normativo internacional para a regulação das EMSP, na sede da 

ONU em Genebra, em abril de 2015, conforme abaixo: 

 

As EMSP operam num quadro em que existem lacunas, impunidades graves e não 

existem normas e padrões de Direitos Humanos e do Direito Humanitário que 

regulem as suas atividades transnacionais. O Documento Montreux e o Código 

Internacional de Conduta são voluntários e tem caráter de autorregulação. Sem 

dúvida as EMSP violam os Direitos Humanos, muitas vezes com impunidade. As 

legislações nacional e regional, onde existem, não são suficientes para fornecer a 

proteção adequada, recursos adequados e tolerância zero para as impunidades. 

Presidente, o Direito Humanitário constitui o Direito Internacional Consuetudinário, 

mas a sua execução é da competência do Tribunal Penal Internacional e da 

jurisdição nacional. O Direito Humanitário não apresenta compensação para as 

vítimas de violações das EMSP. Face ao exposto, é imperativo e desejável que as 

normas e padrões sejam elaborados no Direito Internacional e particularmente no 

Direito Humanitário e nos Direitos Humanos com os seguintes objetivos: definir as 

EMSP; e responsabilizá-la pelas graves violações dos Direitos Humanos e 

Humanitário, que devem ser criminalizadas. O novo instrumento necessário para 

obter esse efeito deve assegurar a complementaridade entre os mecanismos 

nacionais e regionais, em particular na área da luta contra a impunidade e punição 

efetiva. As sanções impostas a este respeito e os remédios jurídicos devem ser 

compatíveis com a escala das violações cometidas. O instrumento necessário deve 

ter mecanismos de recurso nos casos de violações. Tais mecanismos incluem a 

Comissão do Regulamento, Supervisão e Acompanhamento das EMSP; a criação de 

um processo de inquérito e procedimento de reclamação; e a criação de mecanismos 

de comunicação em conformidade com as novas normas e padrões dos Direitos 

Humanos e do Direito Humanitário relativos às EMSP (UN, 2015). 

 

Em consonância com a tese aqui defendida da regulação em camadas e convergente 

com a mesma é a declaração do Brasil, no mesmo evento, na sede das Nações Unidas, em 

Genebra, nos seguintes termos: 

 

A delegação do Brasil aponta que o atual quadro legal e regulatório das EMSP sofre 

de sérias lacunas, seja no nível nacional, seja no internacional ou mesmo no nível da 

autorregulação. Com este pano de fundo, as violações de Direitos Humanos e abusos 

cometidos pelas EMSP, e a grande dificuldade enfrentada pelas vítimas no seu 

clamor por reparação, permanece gerando preocupações. Contra esse estado de 

coisas, é essencial continuar, sem demora, os esforços para a elaboração de uma 

Convenção sobre o tema, pautando-se na valorosa contribuição do projeto preparado 

recentemente pelo Grupo de Trabalho sobre o uso de Mercenários. O Brasil apoia as 

iniciativas que buscam melhorar as legislações nacionais e os instrumentos de 

autorregulação, tais como; o desenvolvimento de “Leis Modelo” ou o fortalecimento 

de mecanismos voluntários - como o Documento de Montreux e o Código 

Internacional de Conduta, mas isso não pode servir de pretexto para conter os 

esforços na elaboração de um instrumento legal vinculante. Nesse sentido, 
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lamentamos que os apoiadores do Documento de Montreux e do Código 

Internacional de Conduta continuem votando contra e se abstendo as resoluções do 

Conselho de Direitos Humanos relativas a esse tema. O Brasil considera positiva a 

tentativa de definir, pelo menos, em parte, as funções que “seriam inerentemente 

estatais” e, mais além, as “funções essenciais” as quais a terceirização a entidades 

privadas seria proibida. O Brasil também apoia a inclusão da direta participação nas 

hostilidades, detenção e interrogação de prisioneiros de guerra, na categoria de 

“funções essenciais” do Estado (UN, 2015). 

 

 

Nada mais esclarecedor que a manifestação do Comitê Internacional da Cruz 

Vermelha (CICV) em sua 32
a 

Conferência Internacional, realizada, em Genebra, no período, 

de 8-10 de dezembro de 2015, nos seguintes termos: 

 

O Documento de Montreux constitui um elemento importante para esclarecer, 

reafirmar e/ou desenvolver normas jurídicas internacionais destinadas a alcançar um 

maior respeito pelas normas internacionais em situações onde as EMSP operam. 

Várias outras iniciativas internacionais também foram lançadas nos últimos anos 

para regular as atividades das EMSP. As discussões que estão ocorrendo dentro do 

contexto das Nações Unidas sobre a possibilidade de elaborar uma convenção 

internacional para regular as EMSP, são um exemplo. Tal instrumento se destina a 

estabelecer novas obrigações vinculantes para os Estados, e poderia, portanto, ir 

além do Documento de Montreux, que reafirmou as obrigações internacionais já 

existentes dos Estados relacionadas com as EMSP. Neste contexto, deve-se recordar 

que o Documento de Montreux não é - e não era para ser - o texto definitivo e 

único capaz de abordar as questões legais relativas às EMSP. 

Embora sejam iniciativas distintas, e tenham uma abordagem diferente, o CICV é de 

opinião que devem ser consideradas como sendo complementares. O objetivo 

comum de cada uma é promover o respeito pelo Direito Internacional. Tais 

iniciativas, também, têm um papel importante a desempenhar para garantir que as 

EMSP não cometam atos que sejam contrários ao Direito Internacional. O que em 

última análise, é importante é que as diferentes iniciativas compõem uma rede de 

reforço mútuo das obrigações, normas e boas práticas que devem servir para 

melhorar a proteção das pessoas nos conflitos armados (CICV, 2015, p. 60). 

 

Se por um lado a tese da limitação da violência nos conflitos armados intentada pela 

Sociedade Internacional goza do apoio teórico de Hedley Bull; em que pese que ainda seja 

incipiente e até mesmo não intencional, a tese da regulação em camadas do Mercado Global 

da Força conta com a manifestação dos Estados e do próprio CICV, na prática das Relações 

Internacionais, o que já aponta um caminho Sui Generis para o enquadramento de um 

fenômeno mais que singular. 

A tese da regulação em camadas, por fim, se mostra uma tese possível e factível ainda 

que de difícil implantação, para isso, se faz necessário que a Sociedade Internacional escolha 

qual o melhor caminho a seguir. Por outro lado, ela possibilita que os Estados reassumam a 

sua função primordial de garantir a Segurança Internacional dentro dos limites estabelecidos 

pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos e pelo Direito Internacional Humanitário, 
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afastando a hipótese do aparecimento do “neomedievalismo”
8
, onde o Estado deixa de ocupar 

uma posição central no estabelecimento de regras para os conflitos e pós-conflitos armados e 

passa a dividir com o setor privado o uso da força, sem qualquer comprometimento 

civilizacional. 

 

                                                 
8
  Em seu livro - “O Moderno Mercenário” - Macfate comenta que, em virtude do empoderamento de atores não-

estatais, a Ordem Internacional contemporânea pode estar retornando, lentamente, ao Status Quo dos tempos 

medievais, descrito pelo termo neomedievalismo: um sistema internacional multipolar onde o Estado não 

ocupa mais uma posição central (MACFATE, 2014, p.73). 
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8  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

[...] Enquanto, em situações de conflito armado, os homens fizerem sofrer outros 

homens, é importante que existam regras, procedimentos e mecanismos que 

permitam ao ser humano viver ou sobreviver sem nenhuma discriminação de 

nacionalidade, de raça, de religião, de condição social ou credo político, que se 

fundamentem no respeito à sua qualidade de membro desse grande conjunto a qual 

todos pertencemos: a humanidade. (SWINARSKI, 1990, p. 71). 

 

A atuação das EMSP tem se caracterizado por uma série de violações e abusos que em 

última análise atingem a pessoa humana e a própria figura do Estado nas Relações 

Internacionais contemporâneas. Não há nada no cenário internacional atual que indique o seu 

desaparecimento, pelo contrário tudo aponta para um exponencial crescimento do Mercado 

Global da Força e para a premência da sua regulação. 

A proteção da pessoa humana nos conflitos armados e situações de pós-conflito é um 

tema atual e dinâmico e tem merecido especial atenção da Sociedade Internacional desde a 

segunda metade do século XX, quando houve uma intensa positivação tanto do Direito 

Internacional Humanitário quanto dos Direitos Humanos. Em outras palavras, a Sociedade de 

Estados tem buscado conter a violência ao instituir tratados e convenções internacionais que 

traçam limites e elencam as responsabilidades pelo seu cumprimento. 

O estudo das EMSP ou da privatização da guerra mostrou que este fenômeno tem um 

impacto não apenas na proteção da pessoa humana nos conflitos armados e situações de pós-

conflito, mas, também, na Segurança Internacional e no próprio papel do Estado nas Relações 

Internacionais colocando em cheque, até mesmo, o paradigma do monopólio do uso da força. 

A abordagem histórica da privatização da guerra apontou que os atores privados 

sempre tiveram uma participação ativa nos conflitos armados e que a intensidade dessa  

participação é a variável mais aparente, dependendo do momento histórico vivido, observa-se 

uma maior ou menor participação do setor privado nos negócios da guerra. Outra evidência 

identificada pela pesquisa é a de que o monopólio estatal do uso da força é, de fato, um 

paradigma recente na história da humanidade.  

A estatização do uso da força foi um processo que acompanhou a formação do Estado 

e as marcantes transformações na arte da guerra evidenciadas, principalmente, nas guerras 

napoleônicas e na revolução industrial, vetores que auxiliaram, dentre outros, na 

transformação do Estado como único ator capaz de prover e manter o que hoje conhecemos 

como exércitos nacionais regulares. 
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 Se no passado os atores privados, nos campos de batalha, eram os mercenários, os 

corsários, os condotieri, nos dias de hoje, contamos com verdadeiras corporações 

empresariais aptas e capazes a atuarem nas mais complexas e variadas atividades, 

tradicionalmente, executadas pelo Estado.  

O caráter corporativo das EMSP, as quais são devidamente registradas e legalizadas 

em seus países sede, é o traço mais característico e o que as diferencia de suas origens, 

conferindo a essas empresas uma incomum capacidade de prosperar, num ambiente 

internacional marcado pela globalização, pela expansão do capitalismo e pelo desenfreado 

avanço do setor privado sob o setor público, com o suporte da ideia-força da relação custo-

benefício, em seu favor. 

Não há como se desvincular o Estado de suas responsabilidades para com o Direito 

Internacional Público e a Segurança Internacional. 

Um dos elementos que contribui para determinar a evolução da vida internacional é o 

Direito Internacional o qual visa regular as Relações Internacionais para permitir a 

convivência entre os membros da Sociedade Internacional e realizar certos interesses e 

valores aos quais se confere importância em determinado momento histórico (PORTELA, 

2015, p. 35). 

Ao atuar para reduzir a anarquia internacional pelo estabelecimento de normas de 

conduta que permitem a ocorrência  de  relações ordenadas entre os Estados e a satisfazer seus 

interesses comuns, por  certo,  o Direito Internacional não resolve todos os problemas, mas 

será, sempre, um vetor de equilíbrio e de estabilidade das Relações Internacionais, 

favorecendo a convivência humana, até mesmo, nos conflitos armados ao apontar as regras 

que devem ser seguidas por todos os envolvidos (AMARAL JÚNIOR, 2012, p. 79; 

SEITENFUS, 2015, p. 23). 

Um ordenamento jurídico internacional desprovido da teoria da responsabilidade é 

inócuo. Seria inconcebível que os Estados não fossem responsáveis pelos atos ilícitos 

cometidos pelas EMSP, principalmente, nos casos previstos pelos artigos 4
o,
, 5

o 
 e  8

o
 da 

Comissão de Direito Internacional da ONU. Embora não sejam adotados como um tratado 

internacional vinculante eles representam a visão da grande maioria dos mais renovados 

internacionalistas do mundo. Essa responsabilidade aumenta, ainda mais, haja vista que os 

Estados devem não somente cumprir, mas também fazer cumprir as normas de Direitos 

Humanos e de Direito Humanitário qualquer que seja o ator considerado. 

A responsabilidade dos Estados quanto à Segurança Internacional é patente não 

somente pelo objetivo comum da manutenção da paz consubstanciado na Carta das Nações 
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Unidas, mas também, pelo interesse comum dos Estados em limitar a violência nos conflitos 

armados – o que é corroborado por diversos Tratados e Convenções internacionais celebrados 

nesse sentido após Segunda Guerra Mundial. Desse modo, o Estado tem procurado limitar, até 

mesmo, a condução da guerra mesmo que esta seja proibida nas Relações Internacionais. 

Não se deve esquecer que as normas internacionais não geram apenas efeitos no 

campo externo, mas também, no ambiente doméstico, ou seja, dentro dos Estados. As normas 

internacionais prescrevem condutas que as autoridades deverão seguir nas Relações 

Internacionais e normalmente, também, determinam ações que os Estados deverão efetivar 

dentro do seu próprio território para cumprir o que foi pactuado internacionalmente. 

O impulso privatizador ocorrido no pós-Guerra Fria tem afetado os tradicionais meios 

de se garantir a Segurança Internacional, num ambiente global caracterizado pela busca da 

máxima eficiência econômica em todas as atividades humanas. 

A existência do Mercado Global da Força é uma demonstração inequívoca de que o 

monopólio estatal do uso da força está se alterando de acordo com as transformações e 

pressões que sofrem os Estados. Em outras palavras, as EMSP, nesse ambiente internacional, 

estão afetando os laços que ligam os Estados com o monopólio da violência e debilitando a 

própria Sociedade Internacional. 

Não há dúvida de que o Estado deve, nessas circunstâncias, desempenhar um papel 

central e, mesmo, com forte polêmica, deve delinear as funções inerentemente estatais, não 

permitindo a sua privatização – como no caso da participação direta nas hostilidades. É 

preciso estabelecer um núcleo duro das atividades estatais, pois o caráter híbrido das 

atividades das EMSP confunde e até mesmo dificulta seu enquadramento. Isso também indica 

a necessidade de um conceito de EMSP que seja internacionalmente aceito e compreendido 

para a produção de uma regulação coerente.  

O Mercado Global da Força não somente existe como também tem uma dinâmica 

singular, pois a oferta e a demanda dos seus serviços estão normalmente eivadas de interesses 

políticos, estratégicos e comerciais que transcendem o próprio mercado. As radicais mudanças 

em escala global no pós-Guerra Fria aliadas a luta contra o terrorismo permitiram o seu 

acelerado crescimento. Os grandes valores envolvidos nos contratos, o elevado número de 

empresas e de funcionários e a execução das mais diversas e complexas atividades pelas 

EMSP atestam essa afirmação.  

O auge sem precedentes da prestação dos serviços militares e de segurança privada 

também floresceu devido aos Estados débeis (especialmente africanos), onde o governo é 

incapaz de exercer o monopólio do uso da força por si só. Desse modo, as Organizações 
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Internacionais Intergovernamentais, as Organizações Não-Governamentais e as empresas 

transnacionais que atuam nesses países, também, clamam pelos serviços das EMSP o que 

aumenta ainda mais a demanda por seus serviços. 

De outro modo, os Estados ocidentais foram atingidos por fortes ventos neoliberais e 

isso também enquadrou suas forças armadas que em nome da eficiência e da redução de 

custos receberam novas missões, reduções de efetivos, foram submetidas à limitações 

orçamentárias, e obrigadas a reduzir os altos custos de manutenção de seus modernos e 

complexos sistemas de armas. Todo esse panorama veio a favorecer fortemente a atuação 

global das EMSP. 

Os casos dos conflitos nos Balcãs ocidentais e o do Iraque corroboram a assertiva de 

que a regulação do Mercado Global da Força encontra-se atrasada em relação à dinâmica e a 

singularidade desse mercado. Sua motivação encontra sobeja guarida, pois em que pese que a 

soberania dos Estados seja a pedra angular do Sistema Internacional, a mitigação dessa 

soberania é comprovada pela vasta e intensa atuação das EMSP fora de um marco jurídico 

que lhe imponha limites acordados internacionalmente, como, inclusive, ocorre com os 

exércitos nacionais. 

Os instrumentos jurídicos tradicionais foram incapazes de coibir ou ao menos 

minimizar os abusos e violações cometidos nesses conflitos pelas EMSP. A integração e o 

alinhamento de iniciativas de Hard Law e Soft Law é a solução mais adequada e eficiente para 

regular o Mercado Global da Força, pois enquadra todos os matizes e atores envolvidos no 

problema. A solução da regulação em camadas, hipótese desta Tese, segue na esteira deste 

raciocínio. 

A exigência de uma regulação precisa, específica e esclarecedora em relação ao 

Mercado Global da Força é cada vez mais cabal, haja vista inclusive as ações empreendidas 

pelas Nações Unidas e a própria Iniciativa Suíça nesse sentido. Há necessidade de se 

perseguir as condutas criminais realizadas pelos empregados das EMSP e da determinação 

dos meios de reparação para as possíveis vítimas, bem como de se esclarecer os instrumentos 

que se aplicam aos casos em concreto. Por outro lado, a regulação também deve assegurar os 

limites de atuação dessas empresas relativos à manutenção da paz, à segurança internacional e 

garantir que seu uso seja legal e legítimo e que não vá de encontro aos Direitos Humanos e ao 

Direito Humanitário e ainda certificar a responsabilização de todos os atores envolvidos. 

Em função das incertezas, do ambiente internacional e da própria peculiaridade do 

Mercado Global da Força, a questão que se coloca é a de como melhor submeter as EMSP ao 

Direito. Ainda que se tenha várias normas de possível de aplicação, os mecanismos 
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tradicionais têm mostrado deficiências significativas e, até mesmo, impotência para surtir o 

efeito desejado. 

O Documento de Montreux e a autorregulação materializada no Código Internacional 

de Conduta são instrumentos válidos, porém, insuficientes. Esses instrumentos devem ser 

considerados como ferramentas complementares a um instrumento internacional vinculante 

específico que carreie os esforços cooperativos dos Estados, da indústria, das instituições 

internacionais e de representantes da sociedade civil. 

Em síntese, levando-se em consideração que as EMSP operam em múltiplos campos, o 

controle sobre as mesmas deveria ser também em múltiplos níveis, sobrepondo-se os 

diferentes instrumentos formais e informais disponíveis, que também precisam ser 

aprimorados. Há que se registrar que regulação, legalidade e legitimidade são termos de uma 

mesma equação. Somente por meio de uma completa e eficaz regulação, as EMSP 

conseguirão ser observadas plenamente como agentes lícitos (IGLESIAS, 2010, p. 222). 

É, portanto, lídimo concluir pela pertinência e pela factibilidade da tese da regulação 

em camadas das EMSP advogada nesta pesquisa como a forma mais adequada e eficaz de 

enquadrar o Mercado Global da Força. 

Como se viu ao longo desta Tese e, em especial, no Iraque, na região dos Balcãs 

ocidentais e em outros países, o Mercado Global da Força é uma realidade perturbadora do 

século XXI. O tema requer uma premente solução da Sociedade Internacional. A inserção das 

EMSP no campo de batalha abre uma vasta gama de possibilidades e levanta sérias questões 

para a Segurança Internacional, para o Direito Internacional e outras tantas. Está, portanto, na 

hora de começarmos a respondê-las... (SINGER, 2008, p. 260). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMANAQUE Abril 2005. São Paulo. 1 CD-ROM. 

 

AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Manual do Candidato:  Noções de Direito Internacional. 

Brasília: FUNAG, 2012. 

 

ARMSTRONG, Stephen. War PLC: the Rise of the New Corporate Mercenary. London: 

Faber, 2008. 

 

AVANT, Deborah. Conserving Nature in the State of Nature: the Politics of INGO Policy 

Implementation. Review of International Studies, Cambridge, n. 30, 2004. 

 

AVANT, Deborah. The Market for Force: the Consequences of Privatizing Security. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 

 

AVANT, Deborah. The Emerging Market for Private Military Services and the Problems of 

Regulation. In: CHESTERMAN, Simon; LEHNARDT, Chia. (Ed.) From Mercenaries to 

Market: the Rise and Regulation of Private Military Companies. New York: Oxford 

University Press, 2007. p. 15-27. 

 

AXELROD, Alan.  Mercenaries.  A Guide to Private Armies and Private Military Companies.  

London: Sage, 2014. 

 

BAKKER, Christine; SOSSAI, Mirko. Multilevel Regulation of Military and Security 

Contractors. Oxford: Hart Publishing, 2012. 

BRASIL. Exército. Comando de Operações Terrestres. A Segunda Guerra do Golfo. Brasília, 

2003. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Decreto n. 19841, de 22 de outubro de 1949. 

Promulga a Carta das Nações Unidas. Rio de Janeiro, 1949. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm>. Acesso em: 23 maio 

2015.  

 

BROWNING, Christopher S. International Security. Oxford: Oxford Press, 2013. 

BULL, Hedley. A Sociedade Anárquica. Brasília: Editora da UNB, 2002. 

BUSH rebaixa general responsável por Abu Graib. BBC-Brasil, Rio de Janeiro, 6 maio 2005. 

Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/story/2005/05/050506_abughraibcg.shtml>. 

Acesso em: 6 maio 2015. 

 

CANÇADO TRINDADE, Antônio. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

v. 1. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1997. 

 

CASANOVAS Y LA ROSA, Orion. Aproximación a uma Teoria de los Regímenes em 

Derecho Internacional Público. Madrid: Tecnos, 2011. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm.%20Acesso%20em:%2023%20mai%202015
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm.%20Acesso%20em:%2023%20mai%202015


      191 

 

COCKAYNE, James. Regulating Private Military Companies: the Content, Negotiation, 

Weaknesses and Promise of the Montreux Document. Journal of Conflict and Security Law, 

Oxford, v. 13, n. 3, p. 401-428, 2009. 

 

COMISSION ON WARTIME CONTRACTING IN IRAQ AND AFGHANISTAN. 

Transforming Wartime Contracting, Controlling Costs, Reducing Risks. Final Report  to  US 

Congress. Washington, Aug. 2011. Disponível em: 

<http://psm.du.edu/media/documents/us_research_and_oversight/cwc/reports/us_cwc_final_r

eport.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2014. 

 

COMITÊ INTERNCIONAL DA CRUZ VERMELHA - CICV. Convenções de Genebra de 

1949. Genebra, 1992a. 

 

COMITE INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA - CICV. Derecho Internacional 

Humanitário: respuestas a sus preguntas. Genebra,1998a. Disponível em: <http:// 

www.icrc.org/por>. Acesso em: 22 out. 2013. 

 

COMITE INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA - CICV. Direito Internacional 

Humanitário: breve introdução ao DIH. Genebra, 1998b. Disponível em: <http:// 

www.icrc.org/por>. Acesso em: 22 out 2013. 

 

COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA - CICV. Documento de Montreux 

(Prefácio). Genebra, 2008. Disponível em:   

<https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_0996.pdf>.  Acesso em: 8  ago. 2014. 

COMITÊ INTERNCIONAL DA CRUZ VERMELHA - CICV. Protocolo Adicional I e I as 

Convenções de Genebra de 1949. Genebra, 1992b. 

 

CONGRESSIONAL BUDGET OFFICE  - CBO. Contractors’ Support of US Operations in 

Iraq. Report. Aug. 2008. Disponível em: <https://www.cbo.gov/sites/default/files/110th-

congress-2007-2008/reports/08-12-iraqcontractors.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2014. 

CREUTZ, Katja. The Problem of  Regulation and the Role of the International Criminal 

Court. In: MANDRUP, Thomas. Privatisation of Security: the Concept, its History and its 

Comtemporary Appication. Copenhagen: Danish Defence College, 2012. p. 61-77. 

 

ENGBRECHT, S. America’s Covert Warrions: Inside World of Private Contractors. Dulles: 

Potomac, 2011. 

 

ESTATUTO de Roma de 1998 do Tribunal Penal Internacional. Decreto 4388 de 25 de 

setembro de 2002. In: JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano. O Tribunal Penal Internacional. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. Anexo. 

 

FALCONER, Bruce; SCHULMAN, Daniel. Their Own Private Africa. Mother Jones, 

Washington, v. 34, p. 20-22, 2009. 

 

FAHRNI, Dieter. An Outline History of Switzerland. 7th.ed. Zürich: Pro Helvetia, 1997.  

 

FOUR  BLACKWATER guards found guilty in 2007 Iraq shootings of 31 unarmed civilians. 

The Washington Post, Washington, 22 Oct. 2014. Disponível em: 

<https://www.washingtonpost.com/world/national-security/verdict-expected-in-blackwater-

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/verdict-expected-in-blackwater-shooting-case/2014/10/22/5a488258-59fc-11e4-bd61-346aee66ba29_story.html


192 

 

shooting-case/2014/10/22/5a488258-59fc-11e4-bd61-346aee66ba29_story.html<.  Acesso 

em: 30 dez. 2014. 

 

FULLER, John Frederick Charles. La Dirección de la Guerra. Madrid: Ejército, 1984. 

 

GARCIA, Caterina; PAREJA, Pablo. Seguridad, Inc: las Empresas Militares y de Seguridad 

Privadas en las Relaciones Internacionales Contemporâneas. Barcelona: Bellaterra, 2013. 

 

GENEVA CENTRE FOR DEMOCRATIC CONTROL OF ARMED FORCES - DCAF.  

Private Military Companies. Geneva, 2006. Disponível em: 

<http//www.dcaf.ch/Programmes/Private-Security-Governance>. Acesso em: 20 jan. 2013.  

 

GOMEZ DEL PRADO, Jose Luis. The Privatization of War: Mercenaries, Private Military 

and Security Companies (PMSC). London, 2010. Disponível em: 

<http://www.globalresearch.ca/the-privatization-of-war-mercenaries-private-military-and-

security-companies-pmsc/21826>. Acesso em: 20 jan. 2013. 

 

GOMEZ DEL PRADO, José Luis; MATEU, Helena Torroja. Hacia la regulación 

Internacional de las Empresas Militares y de Seguridad Privadas. Madrid: Marcial Pons, 2011. 

 

HOLLANDA, Sergio Buarque de (Org.). História da Civilização Brasileira: O Brasil 

Monárquico: Processo de Emancipação. v. 1. São Paulo: DIFEL, 1971.  

 

HOUGH, Peter. Understanding Global Security. New York:  Routledge, 2008. 

 

HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE MEMORANDUM. Additional Information about 

Blackwater USA. Oct. 2007. p. 1. Disponível em: 

<http://psm.du.edu/media/documents/congressional_comm/house_oversight_gov_reform/us_

house_oversight_report_blackwater.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2015. 

 

IGLESIAS, Mario A. Laborie. La Controvertida Contribución de las Empresas Militares y de 

Seguridad  Privadas (EMSP)  a  la Resolución de Conflictos. In: ESPAÑA. Ministerio de 

Defensa. Los Actores no Estatales y la Seguridad Internacional: su Papel en la Resolución de 

Conflictos y Crisis. Madrid: Instituto Español de Estudios Estratégicos; Centro Nacional de 

Inteligencia, agosto 2010. p. 74-138. (Cuadernos de estrategia, 147). 

 

INTERNATIONAL CODE OF CONDUCT ASSOCIATION - ICoCA. The Articles of 

Association.  Geneva, 2013. Disponível em: <http// http://icoca.ch/en>. Acesso em: 22 ago. 

2015. 

 

INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS - ICRC. Resource Centre. 

International   Humanitarian   Law   Private Military / Security Companies.  FAQ. Geneva, 

2013. Disponível em: http://www.icrc.org/eng/resources/documents/faq/pmsc-faq-150908. 

Acesso em: 20 dez 2013. 

 

JACKSON, Robert; SORENSEN, Georg.  Introdução  às  Relações  Internacionais. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2007. 

 

JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano. O Tribunal Penal Internacional. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2004. 

http://psm.du.edu/media/documents/congressional_comm/house_oversight_gov_reform/us_house_oversight_report_blackwater.pdf
http://psm.du.edu/media/documents/congressional_comm/house_oversight_gov_reform/us_house_oversight_report_blackwater.pdf
http://icoca.ch/en


      193 

 

 

KALDOR, Mary. Las Nuevas Guerras: Violencia Organizada en la Era Global. Barcelona: 

Tusquets, 2001.  

 

KALDOR, Mary. New & Old Wars: Organized Violence in a Global Era. 3
Rd

 ed. Cambridge: 

Cambridge Polity Press, 2012. 

 

KEGLEY, Charles; BLANTON, Shannon. World Politics: Trends and Transformations. 

Boston: Wadsworth Cengage Learning, 2010. 

 

KENNEDY, Paul. Preparing for the Twenty-First Century. New York: Vintage, 1994.  

 

KINSEY, Christopher. Corporate Soldier. London: Routledege, 2006. 

 

KINSEY, Christopher .Private Contractor and  the  Reconstruction of Iraq. London: 

Routledge, 2012. 

 

KINSEY, Christopher.  The Transformation of War: the Rise of Private Contractor. [S.l.]: 

Isenberg Institute of Strategic Satire, 2013. Disponível em: <http://iissonline.net/the-

transformation-of-war-the-rise-of-private-contractors/>. Acesso em: 12 dez. 2014. 

 

KRAHMANN, Elke. Private Security Companies and the State Monopoly on Violence: a 

Case of Norm Change? Frankfurt: PRIF, 2009. (Peace Research Institute of Frankfurt Report, 

88). Disponível em: <http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2011/2729/pdf/prif88_01.pdf>. 

Acesso em: 11 dez. 2014. 

 

LATZKO, David. The Market for Mercenaries. Wilkes-Barre: Wilkes University, 1997. 

Disponível em: 

<http://www.personal.psu.edu/~dxl31/research/presentations/mercenary.html> Acesso em: 12 

dez. 2014. 

 

LEANDER, Anna. The Power  to Construct International Security: on the Significance of 

Private Military Companies, Millenium. Journal of International Studies, Odense, v. 33, n. 3, 

p. 803-826, 2005. 

 

LEMOS, Juvêncio Saldanha. Os  Mercenários do Imperador  (1824-1830). Rio de Janeiro: 

Biblioteca do Exército, 1996.  

 

LIND, Gunnar. Private Security Providers, Past and Future. In: MANDRUP,  Thomas. 

Privatisation of Security: the Concept, its History and its Comtemporary Application. 

Copenhagen: Danish Defence  College, 2012. p. 1-187. 

 

MACFATE, Sean. The Modern Mercenary. New York: Oxford University Press, 2014. 

 

MANDEL, Robert. The Privatization of Security. Armed Forces and Society, Portland, v. 28, 

n. 1, Fall 2001. 

 

MATEU, Helena Torroja; PERIS, Sonia Guell. La privatización del uso de la fuerza armada. 

Barcelona: Bosch, 2009. 

 

http://iissonline.net/the-transformation-of-war-the-rise-of-private-contractors/
http://iissonline.net/the-transformation-of-war-the-rise-of-private-contractors/
http://www.personal.psu.edu/~dxl31/research/presentations/mercenary.html.Acesso


194 

 

MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

MELLO, Celso D. de Albuquerque. Direitos Humanos e Conflitos Armados. Rio de Janeiro: 

Renovar, 1997. 

 

MOCKAITIS, Thomas R. Soldiers of  Misfortune? Carlisle: US Army College Press, 2014. 

 

MORENO, Roberto. Derecho Internacional Humanitario. Revista Uruguaya de Derecho 

Constitucional y Politico, Montevideo, n. 7, 1992. 

 

MUNKLER, Herfried. Viejas y Nuevas Guerras. Madrid: Siglo XXI, 2005. 

 

NASCIMENTO, Márcio Fagundes do. Uma Perspectiva sobre a Privatização do Uso da Força 

por Atores Não Estatais no Âmbito Multilateral. Brasília: FUNAG, 2010. 

 

NUÑEZ IBAÑEZ, Josep. El Mercado Global de las Empresas Militares e de Seguridad 

Privadas. In: GARCIA, Caterina; PAREJA, Pablo. Seguridad, Inc: las Empresas Militares y 

de Seguridad Privadas en las Relaciones Internacionales Contemporâneas. Bellaterra: 

Barcelona, 2013. p. 53-83. 

 

NUÑEZ VILLAVERDE, Jesús. Privatización e Internacionalización del Uso de la Fuerza. In:  

MATEU, Helena Torroja; PERIS, Sonia Guell. La Privatización del Uso de la Fuerza 

Armada. Barcelona: Bosch, 2009. p. 64-81. 

 

ORTIZ, Carlos. Private Armed Forces and Global Security: a Guide to the Issues. Oxford: 

Praeger, 2010. 

 

PALOU-LOVERDOS, Jordi; ARMENDARIZ, Letícia. The Privatization of Warfare, 

Violence and Private Military & Security Companies: a Factual and Legal Approach to 

Human Rigths Abuses by PMSC in Iraq. Barcelona: Nova, 2011. 

 

PASTOR PALOMAR, Antonio. Blackwater Ante el Derecho Internacional:  el Negocio de la 

Inmunidad. Revista Española de Derecho Internacional, Madrid, v. 60, 2008. 

 

PATTISON, James. The  Morality of  Private  War. Oxford: Oxford Press, 2014. 

 

PERCY, Sarah. Regulating the Private Security Industry.  New York:  International Institute 

of Strategic Studies, 2006 (Adelphi Paper, 384). 

 

PAOLIELLO, Tomaz Oliveira; NASSER, Reginaldo Mattar. Uma Nova Forma de se Fazer a 

Guerra? Atuação das Empresas Militares de Segurança Privada Contra o Terrorismo no 

Iraque. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, v. 23, n. 53, p. 27-46, mar. 2015. 

 

PIMENTEL, Cauê Rodrigues. Entre o Livre-mercado e o Compromisso Multilateral: Opções 

de Regulação Internacional das EMSP. Brazilian Journal of International Relations, Marília, 

v. 4, n. 2, p. 274-299, 2015. 

 

PORTELA, Pedro Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado. Salvador: 

Podium, 2011. 



      195 

 

PRIVATE SECURITY MONITOR  - PSM. UN Human Rights Council and General 

Assembly. Denver, 2013. Disponível em: 

<http://psm.du.edu/international_regulation/un_initiatives/human_rights_council_and_general

_assembly/index.html>. Acesso em: 20 dez. 2013. 

 

RIBEIRO, Jomara de Carvalho. A Responsabilidade do Estado Perante a Corte Internacional 

de Justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2012. 

 

SARFATI, Gilberto. Teoria das Relações Internacionais. São Paulo: Saraiva, 2005. 

 

SEIBERTH, Corinna. Private Military and Security Companies in International Law. 

Cambridge: Intersentia Publishing, 2014. 

 

SEITENFUS, Ricardo.  Direito Internacional Público. Rio de Janeiro: Livraria do Advogado, 

2015. 

 

SIÉ CHÉOU-KANG CENTER FOR INTERNATIONAL SECURITY AND DIPLOMACY –   

 

SIÉ CENTER. Global efforts: UN human Rights Council and General Assembly. Denver: 

University of Denver, [2012?].  Disponível em:  

<http://psm.du.edu/international_regulation/un_initiatives/human_rights_council_and_general

_assembly/>. Acesso em: 15 dez. 2014. 

 

SINGER, Peter. Corporate Warriors: the Rise of the Privatized Military Industry. Ithaca: 

Cornell University Press, 2008. 

 

SPEARIN, Christopher. American Hegemony Incorporated: the Importance and Implications 

of Military Contractors in Iraq. Contemporary Security Police, Toronto, v. 24, n. 3, p. 26-47, 

Dec. 2003. 

 

STRASSER, Steven. Appendix B: Presidential Memo of February 7, 2002. In: STRASSER, 

Steven. The Abu Ghraib Investigations. New York: Public Affairs Book, 2004. 

 

SWINARSKI, Christopher. Direito Internacional Humanitário como Sistema de Proteção 

Internacional das Pessoas Humana: Noções e Institutos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1990. 

 

TONKIN, Hannah. State Control over Private Military and Security Companies in Armed 

Conflict. New York: Cambridge University Press, 2011. 

 

UESSELER, Rolf. Guerra como Prestação de Serviços. São Paulo: Estação Liberdade, 2008. 

 

UNITED NATIONS - UN. United Nations Humans Right Council. Fourth Session of the 

Open-Ended Intergovernmental Working Group to Consider the Possibility of Elaborating an 

International Regulatory Framework on the Regulation, Monitoring and Oversight of the 

Activities of Private Military and Security Companies. Geneva, 2015. Disponível em: 

<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGMilitary/Pages/OEIWGMilitarySession4.asp

x>. Acesso em: 22 set. 2015. 

 

http://psm.du.edu/international_regulation/un_initiatives/human_rights_council_and_general_assembly/index.html
http://psm.du.edu/international_regulation/un_initiatives/human_rights_council_and_general_assembly/index.html


196 

 

UNITED STATES CENTRAL COMMAND - USCENTCOM.  Contractor Support of U.S. 

Operations in the Area of USCENTCOM Responsibility Include Iraq and Afghanistan. 

Tampa, 2014. Disponível em: 

<http://psm.du.edu/media/documents/reports_and_stats/us_data/dod_quarterly_census/dod_q

uarterly_census_2014_jan.pdf>. Acesso em: 31 mar. 2014. 

 

UNITED STATES GOVERNMENT. U.S Government Accountability Office. GAO-09-19. 

Contigency contracting: DoD, STATE and USAID Contracts and Contractor Personel in 

Iraque and Afeganistan. Washington, 2008. Disponível em: 

<http://www.gao.gov/products/GAO-10-357>. Acesso em: 22 mar. 2014. 

 

UNITED STATES. Senate. Report 108-344: Contribution for International  Peacekeeping 

Activities, United States Senate. Washington, 2004. 

 

WEBER, Max. Economia e Sociedade. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004. 

http://www.gao.gov/products/GAO-10-357


      197 

 

APÊNDICE A - RELATÓRIO DE ESTÁGIO DOUTORAL 

 

 
 



198 

 



      199 

 

ANEXO A – CÓDIGO INTERNACIONAL DE CONDUTA 

 

 

 

 

 



200 

 

 

 

 

 

 

 



      201 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 

 

 
 

 

 

 

 

 



      203 

 

 

 

 

 

 

 



204 

 

 



      205 

 

 



206 

 

 

 

 

 



      207 

 

 

 

 

 

 



208 

 

 

 

 

 

 

 



      209 

 



210 

 



      211 

 



212 

 



      213 

 



214 

 



      215 

 



216 

 

 
Fonte: CÒDIGO de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada. [S.l.], 9 nov. 

2010. Disponível em: <http://www.icoca.ch/sites/all/themes/icoca/assets/icoc_spanish3.pdf>. Acesso em: 22 

dez. 2014. 

http://www.icoca.ch/sites/all/themes/icoca/assets/icoc_spanish3.pdf


      217 

 

ANEXO B – DOCUMENTO DE MONTREUX 

 

 

 

 

 



218 

 

 

 



      219 

 

 

 

 

 

 

 



220 

 

 

 

 



      221 

 

 

 



222 

 



      223 

 



224 

 



      225 

 



226 

 



      227 

 



228 

 



      229 

 



230 

 



      231 

 



232 

 



      233 

 



234 

 



      235 

 



236 

 



      237 

 



238 

 



      239 

 



240 

 



      241 

 



242 

 



      243 

 



244 

 



      245 

 



246 

 



      247 

 

Fonte: NACIONES UNIDAS. Asamblea General Consejo de Seguridad. Carta de fecha 2 de octubre de 2008 

dirigida al Secretario General por el Representante Permanente de Siuza ante las Naciones Unidas. Montreaux, 6 

oct. 2008. Disponível em: 

<https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/es/documents/aussenpolitik/voelkerrecht/Montreux-document-

3_es.pdf>. Acesso em: 22 dez. 2014. 
 



248 

 



      249 

 

ANEXO C – PRINCIPAIS EMSP ATUANTES NO IRAQUE E SEUS 

INCIDENTES DE DIREITOS HUMANOS 

 



250 

 



      251 

 



252 

 



      253 

 



254 

 



      255 

 



256 

 



      257 

 



258 

 



      259 

 



260 

 



      261 

 



262 

 



      263 

 



264 

 



      265 

 



266 

 



      267 

 



268 

 



      269 

 



270 

 



      271 

 



272 

 



      273 

 



274 

 



      275 

 



276 

 



      277 

 



278 

 



      279 

 



280 

 



      281 

 



282 

 



      283 

 



284 

 



      285 

 



286 

 



      287 

 



288 

 



      289 

 



290 

 



      291 

 



292 

 



      293 

 



294 

 



      295 

 



296 

 



      297 

 



298 

 

 

 

 



      299 

 

 

 



300 

 



      301 

 



302 

 



      303 

 



304 

 

 

 



      305 

 



306 

 



      307 

 



308 

 



      309 

 

 



310 

 

 



      311 

 

 

 



312 

 

 

 



      313 

 



314 

 



      315 

 

 



316 

 



      317 

 

 

 



318 

 



      319 

 



320 

 



      321 

 



322 

 



      323 

 



324 

 



      325 

 



326 

 

 

 

 



      327 

 

 

 



328 

 

 

 



      329 

 

 

 



330 

 

 

 



      331 

 

 

 



332 

 



      333 

 

 

 

 



334 

 

 



      335 

 



336 

 



      337 

 



338 

 



      339 

 



340 

 



      341 

 



342 

 



      343 

 



344 

 



      345 

 

 

 

 



346 

 

 

 



      347 

 



348 

 

 



      349 

 



350 

 



      351 

 

 

 

 



352 

 

 

 



      353 

 

 



354 

 



      355 

 

 



356 

 



      357 

 

 



358 

 

 



      359 

 



360 

 



      361 

 



362 

 



      363 

 

 

 

 



364 

 

 

 

 



      365 

 

 

 



366 

 

 

 

 



      367 

 

 

 



368 

 



      369 

 



370 

 



      371 

 



372 

 

 

 

 



      373 

 

 

 

 

 



374 

 

 

 



      375 

 

 

 

 



376 

 

 



      377 

 



378 

 



      379 

 

 

 

 



380 

 

 

 

 



      381 

 

 

 



382 

 



      383 

 



384 

 



      385 

 



386 

 



      387 

 



388 

 



      389 

 



390 

 



      391 

 

 

 

 



392 

 



      393 

 



394 

 

 

 

 



      395 

 



396 

 



      397 

 



398 

 

 

 

 



      399 

 

 

 



400 

 



      401 

 



402 

 



      403 

 

 



404 

 

 



      405 

 

 

 

 



406 

 

 

 

 



      407 

 



408 

 



      409 

 



410 

 



      411 

 



412 

 



      413 

 

 

 

 



414 

 

 

 

 



      415 

 

 

 

 



416 

 

 

 

 



      417 

 

 



418 

 



      419 

 



420 

 



      421 

 



422 

 



      423 

 



424 

 



      425 

 



426 

 

 

 

 



      427 

 

 

 

 



428 

 

 



      429 

 



430 

 



      431 

 



432 

 



      433 

 



434 

 



      435 

 



436 

 

 



      437 

 

 

 



438 

 



      439 

 



440 

 



      441 

 



442 

 

 



      443 

 

 

 



444 

 



      445 

 

 



446 

 



      447 

 



448 

 



      449 

 



450 

 

Fonte: PALOU-LOVERDOS, Jordi; ARMENDARIZ, Letícia. The Privatization of Warfare, Violence and 

Private Military & Security Companies: a Factual and Legal Approach to Human Rigths Abuses by PMSC in 

Iraq. Barcelona: Nova, 2011. p. 120-260, 291-320.



      451 

 

ANEXO D – PROPOSTA DE CONVENÇÃO SOBRE EMSP DO GRUPO DE 

TRABALHO SOBRE O USO DE MERCENÁRIOS DA ONU 

 



452 

 

 

 

 

 



      453 

 

 

 

 

 



454 

 

 

 

 

 



      455 

 

 

 

 

 



456 

 

 

 

 

 



      457 

 

 

 



458 

 

 

 

 

 



      459 

 



460 

 



      461 

 

 

 

 

 



462 

 

 

 

 

 



      463 

 

 

 

 

 



464 

 

 

 

 

 



      465 

 

 



466 

 



      467 

 



468 

 



      469 

 



470 

 



      471 

 



472 

 



      473 

 



474 

 



      475 

 



476 

 



      477 

 

 

 



478 

 



      479 

 



480 

 



      481 

 



482 

 

 

 

 



      483 

 

 

 

 



484 

 



      485 

 

 

 

 

 



486 

 



      487 

 



488 

 



      489 

 



490 

 



      491 

 



492 

 



      493 

 



494 

 

 



      495 

 

 

Fonte: NACIONES UNIDAS. Asamblea General. Informe del Grupo de Trabajo sobre la Utilización de 

Mercenarios como Medio de Violar lós Derechos Humanos y Obstaculizar el Ejercicio del Derecho de los 

Pueblos a La Libre Determinación. [S.l.], 5 jul. 2010. Disponível em: <https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/151/58/PDF/G1015158.pdf?OpenElement>. Acesso em: 20 dez. 2014. 


