
 

 

A  IMPORTÂNCIA DO DIREITO INTERNACIONAL DOS CONFLITOS 

ARMADOS (DICA): A APLICABILIDADE PRINCIPIOLÓGICA E 

ONTOLÓGICA DAS MISSÕES DE PAZ 
 

Giovanna da Silva Ciolette 

Graduando 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

giovannaclt.97@gmail.com 

 

Simpósio: DIREITOS HUMANOS E CONFLITOS ARMADOS 

 

RESUMO: O presente artigo faz uma análise dos conflitos armados à luz do Direito 

Internacional Público, com ênfase no Direito Humanitário Internacional (DIH) e no Direito 

Internacional dos Conflitos Armados (DICA), com a finalidade de se identificar os desafios de 

aplicabilidade do direito nesse espaço. Nos dias de hoje, considerando a amplitude de meios de 

comunicação e inovações tecnológicas, as ações e movimentos das forças encarregadas pela 

segurança, tanto nacional quanto internacional, estão sendo foco de bastante criticismo, 

sobretudo quando se trata das ações internacionais intermediadas por tropas da ONU 

(Organização das Nações Unidas). Neste sentido, o Brasil, com a intenção de se tornar membro 

permanente do Conselho de Segurança ao buscar maior projeção interncional, neste caso, se 

utilizando das operações de paz como ferramenta, deve se apresentar capaz de atuar em 

consonância com as disposições legais correspondentes ao emprego de forças militares quanto 

aos assuntos supracitados. Em face a tal quadro evolutivo, surgiram ferramentas dotadas de 

eficácia e desprovidas de caráter violento para propagar e fazer prosperar a Paz, assim como 

mecanismos para “recombater” de maneira legal vis-à-vis o ordenamento do Direito 

Internacional e tendo como base os princípios universais dos DH  os conflitos armados. É de 

suma importância que as forças de manutenção da paz assegurem o respeito pelo DIH e o 

conjunto da Dignidade e Direitos dos indivíduos, através de um elemento dotado de eficácia e 

assertividade como as operações. Dessa forma, este ensaio se concentrará na atuação brasileira 

no comando da Força Tarefa Marítima na Força Interina das Nações Unidas no Líbano 

(UNIFIL), importante missão iniciada no ano de 2011. O Brasil, na qualidade de nação 

mantenedora da paz, deve zelar por cumprir o mandato da ONU no que tange a regulação da 

entrada de armamentos de caráter ilícito, atuando nas fronteiras marítimas do país, preservando 

a Dignidade da Pessoa Humana.Na condição de valor fundamental, tal medida atrai o conteúdo 

de todos os direitos fundamentais de todas as dimensões e traz consigo sistemas protetivos a 

tais direitos básicos e inerentes à condição humana desde às primeiras cartas legislativas, como 

no Código de Hamurabi, até documentos tais como a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, o Pacto de San José da Costa Rica, entre outros. O desejado balanço positivo das 

operações de paz da ONU deve ser usado como meio de projeção internacional pelo Brasil, 

aumentando a importância da observação dos princípios de conduta, o respeito à Dignidade da 

Pessoa Humana e o rigoroso cumprimento de todas as regras adotadas pela Comunidade 

internacional e expressas pelo DICA. O objeto deste escrito, contudo, é de apontar a relevância 

e a importância da aplicação dos elementos do DICA como mecanismos de promoção e 

proteção do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana quanto aos Conflitos Armados e ao 

Capítulo “Seis e meio” da Carta das Nações Unidas de 1945, assim como analisar a participação 

e o destaque das Forças brasileiras na célebre Operação de Paz e seus impactos na Política 

Externa do país. 
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