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capítulo 1

introdução

Os primeiros anos deste novo século apresentaram à Sociedade Interna-
cional e aos principais ramos do conhecimento humano que o estudam – o 
Direito Internacional e as relações internacionais – desafios sem precedentes, 
com potencial para inverter completamente a lógica e a compreensão de um 
de seus temas mais importantes e delicados, a “Segurança Internacional e o 
Uso da Força”.

Por infindáveis décadas, os preceitos norteadores do uso da força na es-
fera internacional e a compreensão dos conflitos internacionais perturbadores 
da paz se mantiveram inalterados, sofrendo tênues alterações com o avanço do 
Direito Internacional e das relações diplomáticas, ou mesmo, após a criação 
das organizações internacionais, como a Sociedade das Nações e a Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU). De fato, consolidaram-se, com a criação do 
Estado moderno e da estruturação da Sociedade Internacional, três ferramen-
tas para a condução da política externa e das relações internacionais: a diplo-
macia, as sanções e a guerra. O uso contínuo dessas três ferramentas findou 
por moldar a história da humanidade, delineando o curso dos acontecimentos 
e do Direito Internacional.

No entanto, com o advento e consolidação de diversos fatores sociais e 
científicos, as três ferramentas estão sofrendo profundas transformações, objeti-
vando amoldar-se aos novos parâmetros impostos pela Sociedade Internacional. 
De fato, o fenômeno contemporâneo intitulado de globalização, que estreitou 
significativamente as relações entre os Estados e seus povos, tanto na esfera eco-
nômica, quanto política, cultural e social, proporcionou uma maior amplitude 
e ressonância dos efeitos dessas três ferramentas na percepção mundial.

Ademais, após as grandes guerras mundiais da primeira metade do século 
XX, a criação da ONU e mesmo da  apresentação de uma normatização míni-
ma para a manutenção da paz, a guerra como ferramenta de política externa já 
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não se apresenta como um mecanismo viável, seja pelas suas implicações legais, 
seja por questões morais. Acrescente-se a tal constatação, o fantástico desen-
volvimento da estrutura militar, que resultou na tácita extinção das chamadas 
guerras convencionais ou industriais – conflitos internacionais capitaneados 
por dois ou mais Estados, que empregam suas forças armadas convencionais 
em um teatro de guerra –, ocorrendo apenas conflitos internos e periféricos de 
extrema complexidade diante dos agentes envolvidos.

Nesses termos, constatando a conjuntura do atual cenário mundial, é que 
percebemos que, concomitantemente ao declínio do uso efetivo da guerra como 
mecanismo das relações diplomáticas, visualiza-se a ascensão vertiginosa das san-
ções, principalmente de cunho econômico, como mecanismo de coação e coer-
ção na esfera internacional. Encontrando-se no limbo entre a diplomacia tradi-
cional e a guerra, as sanções econômicas foram alçadas ao status de solução para 
as violações do Direito Internacional e dos Direitos Humanos na atualidade, 
recebendo inclusive um campo próprio de estudo nas relações internacionais, 
que a classificou como um mecanismo da aclamada “diplomacia coercitiva”.

Aproveitando-se da crescente interdependência econômica entre os Esta-
dos, a diplomacia encontrou nas sanções econômicas um campo fértil para 
exercer uma política externa ativa, implementando uma extensa gama de san-
ções sem a necessidade de se preocupar com as amarras leais e morais atreladas 
à guerra. A total falta de regulamentação e estruturação organizacional para 
aplicação e implementação das sanções econômicas internacionais contribui 
em demasia para a sua proliferação no campo da Sociedade Internacional.

Assim, em que pese essa vertiginosa escalada no uso das sanções econô-
micas, é certo que seus efeitos podem ser nefastos à sociedade civil do Estado 
sancionado, podendo resultar em graves consequências humanitárias, gerando 
fome, doenças e desespero, sem alcançar o objetivo almejado.

Por certo, a mecânica conceitual clássica das sanções econômicas inter-
nacionais perpassa uma concepção mercantilista de que o poder estatal se 
encontra arraigado na economia e, caso essa seja severamente afetada, tanto 
o Estado, quanto a população inserida nele, seriam compelidas a cumprir as 
regras que ensejaram a implementação das sanções. De fato, essa mecânica de 
funcionamento se encontra solidamente pautada nas vias de pressão existentes 
entre a sociedade civil e o governo, sendo que o primeiro, diante de um cená-
rio econômico de penúria e escassez, teria meios de pressionar o segundo em 
prol da cessão das sanções ou mesmo, em casos extremos, destituí-lo.

No entanto, ao se debruçar sobre os casos concretos em que essa concep-
ção é tradicionalmente empregada, a constatação é que o sistema, nos moldes 
em que foi concebido, dá ensejo e fundamentação às críticas severas e de toda a 
espécie, seja pela falta de marcos reguladores para a sua aplicação e condução, 
seja pelo seu questionável senso de eficácia.
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 O cenário, apresentado no horizonte da Sociedade Internacional e do 
Direito Internacional é, de fato, desafiador, com o declínio da guerra como 
meio de política externa e o aumento exponencial do uso das sanções econô-
micas como instrumento dessa mesma política, exorta a necessidade de uma 
profunda reflexão da sua atual conjuntura.

Assim, compete ao presente estudo, voltando-se para as premissas do Di-
reito Internacional, debruçar-se sobre as diversas facetas das sanções econômi-
cas internacionais, dissecando as suas inúmeras variáveis e mecânicas de uso, 
bem como apontando eventuais propostas de aprimoramento para o instituto.

 Para tanto, faz-se necessário uma análise sobre os fundamentos gerais 
do uso da força na esfera internacional, objetivando revisitar inicialmente os 
seus conceitos clássicos e contemporâneos, fundamentos e mecânicas, em suas 
inúmeras variantes, avaliando-se seus efeitos perante o Direito Internacional. 
Também será necessário aferir os novos aspectos e características dos conflitos 
internacionais, em face do Direito Internacional, dos Direitos Humanos e 
Humanitário, no reconhecimento e condução desses conflitos, assim como o 
papel das Nações Unidas nesse processo.

Apenas após percorrer esse tortuoso caminho, é que se poderia debruçar-
-se sobre as premissas da concepção das sanções perante o direito, principal-
mente sob a ótica dos princípios do Direito Internacional, bem como a sua 
efetivação perante a Sociedade Internacional, culminando na pretensão de se 
estabelecer parâmetros de comparação e definir características para determinar 
as espécies de sanções econômicas, assim como os seus diversos mecanismos 
funcionais. Nesse sentido, há de se delinear os efeitos teóricos das sanções 
econômicas no Estado e sociedade sancionada, no Estado sancionador e na 
própria Sociedade Internacional.

A compreensão da construção histórica do instituto se apresenta como 
um fator decisivo para a interpretação das variáveis do fenômeno, seus efeitos 
socioeconômicos e sua contribuição para o longo processo do uso da força na 
esfera internacional. Analisado a partir das ações de Napoleão Bonaparte, que 
decretou embargo econômico ao Império Inglês, em 21 de novembro de 1806 
e, assim, inaugurou uma nova era no uso da força, será possível constatar a 
evolução do instrumento sancionador, que foi se moldando ao contexto social 
contemporâneo. 

Por certo, desde o período napoleônico, as sanções econômicas interna-
cionais tomaram diversas formas e foram empregadas em inúmeros conflitos, 
desde contendas regionais até embates de proporções mundiais, almejando 
pressionar a resolução de conflitos ou até mesmo aprofundar a iminência da 
deflagração de um conflito armado. Há que se notar ainda, que compreensão 
do instituto ganha ares de maior complexidade, com a inserção, nesse cená-
rio, das Organizações Internacionais, em especial com a entrada em vigor da 
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Carta de São Francisco, que estabeleceu, em parte, a prescrição da conduta da 
Sociedade Internacional, delineando, consequentemente, as diretrizes procedi-
mentais para a efetivação das sanções econômicas no seio das Nações Unidas. 

De fato, uma leitura crítica do envolvimento da ONU na aplicação das 
sanções econômicas, durante e após o fim da Guerra Fria, apresenta os marcos 
que moldaram o instituto, tais como as sanções econômicas contra o regime sul-
-africano, violador contumaz dos Direitos Humanos; do caso iraquiano e sua in-
vasão e ocupação do Kuwait; ou mesmo, o recente caso da crise nuclear iraniana.

O contexto apresentado por esses e outros conflitos denotam a atual es-
truturação do uso e efeitos das sanções econômicas internacionais, descreven-
do, a partir de uma profunda análise dos casos mais relevantes no século XX e 
início do século XXI, apontamentos que possam descrever as singularidades do 
instituto e seus efeitos na complexa Sociedade Internacional contemporânea.

A complexidade das relações internacionais em relação ao uso das san-
ções econômicas, que possuem o potencial de envolver inúmeras Organizações 
Internacionais e que poderiam atuar de forma isolada ou concomitante, é um 
ponto do debate que se destaca. O caso da Organização do Atlântico Norte 
(Otan), que sem as amarras do “poder de veto” do Conselho de Segurança da 
ONU, conduziu, nos últimos tempos, uma profusão de sanções econômicas 
em desfavor de diversos países é um exemplo digno de menção. O destaque à 
Organização dos Estados Americanos (OEA) também se faz necessário, tendo 
em vista que ela protagonizou algumas das efetivações de sanções econômicas 
mais célebres no continente americano, o caso haitiano, objeto de estudo em 
todo o mundo, em função dos seus resultados impressionantes para a po-
pulação local. Por derradeiro, antes de adentrarmos as novas propostas para 
aplicação desse instituto ressaltamos as sanções aplicadas de forma individua-
lizada pelos Estados, apontando seus efeitos para a Sociedade Internacional e, 
internamente, para as instituições e populações locais.

Somente após concluir todo o processo de estudo das inúmeras facetas 
das sanções econômicas internacionais, é que será possível traçar uma pro-
posta concreta para o presente instituto, nos moldes exigidos pelo Direito 
Internacional e pelos Direitos Humanos, parâmetros norteadores das relações 
internacionais no século XXI.


