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Robert Frost* escreveu de forma tão 

expressiva: "duas estradas separavam-

se num bosque e eu, eu segui pela 

menos viajada e isso fez toda a 

diferença”.1 Não obstante as inúmeras 

dificuldades, desalentos, angústias e 

dúvidas que me assombraram ao 

longo dos últimos motivantes e 

corrosivos anos de faculdade, acabei 

por não desistir do Direito 

Internacional e das Relações 

Internacionais. Talvez buscando ser 

diferente,  um pouco gauche na vida, 

ou somente por vocação, minha 

fascinação e paixão pelas áreas só 

aumentaram. Esse trabalho é a maior 

prova desse caso de amor. Por isso, o 

dedico a todos os internacionalistas 

entusiastas como eu. 

                                                 
* Robert Frost (1874–1963).  Mountain Interval, 1920. The Road Not Taken. No original: “Two roads diverged in 

a wood, and I — / I took the one less traveled by, /And that has made all the difference”. 
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estupidez e a violência da guerra e da 
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RESUMO: Em meio ao resurgimento dos questionamentos e pesquisas sobre legitimidade no 

âmbito do direito internacional, elaboramos esse estudo para lançar uma luz sobre o tema da 

legitimidade dos tribunais internacionais. Um exame atento do estado de arte da literatura 

parece autorizar a interpretação de que falta sistematização, conceituação uniforme e 

classificação dos debates atualmente desenvolvidos por autores. Este estudo sugere, então, um 

modelo conceitual para organizar a atual literatura e a título de ilustração promove sua 

aplicação, na forma de um estudo de caso, ao Tribunal Especial para o Líbano. 

PALAVRAS-CHAVE: direito internacional, cortes e tribunais internacionais, tribunais penais 

internacionais, tribunal do Líbano, Tribunal Especial para o Líbano, legitimidade.  
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ABSTRACT: Amid the reemergence of legitimacy questions and research within the 

framework of international law, we have developed this study to shed a light on the issue of 

the legitimacy of international courts. A close examination of the literature state of the art 

seems to authorize the interpretation of a lack of systematization, uniform concept and 

classification in the discussions currently developed by authors. This study then suggests a 

conceptual framework for organizing the current literature and illustrates its application, in the 

form of a case study, to the Special Tribunal for Lebanon. 

KEY WORDS: international law, international courts and tribunals, international criminal 

tribunals, Lebanon Tribunal, Special Tribunal for Lebanon, legitimacy. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma análise crítica sobre o 

conceito de legitimidade no âmbito de estudo dos Tribunais Internacionais. Uma das 

premissas da pesquisa é que ainda não foi formulada uma teoria ou elaborada uma 

operacionalização do conceito de legitimidade que encontre aceitação geral no âmbito 

do Direito Internacional.  Em vista da aparente desarticulação de diálogos e diversidade 

de conceituações, se propõe uma organização e uniformização do debate.  

Por outras palavras, porque o instituto da legitimidade não encontra 

sistematicidade no Direito Internacional e diante da conclusão de que ainda não surgiu 

obra que reunisse e discutisse os contornos teóricos e práticos do termo no âmbito da 

justiça internacional, surgiu a proposta do presente trabalho: tentar organizar e 

esclarecer algumas imprecisões que têm marcado muito da produção literária sobre o 

tema e propor uma possível solução.     

Portanto, nos próximos capítulos enfrentaremos o desafio de conceituar 

legitimidade no âmbito dos tribunais internacionais e em seguida analisaremos a 

legitimidade de um tribunal internacional em específico, a fim de ilustrar algumas das 

críticas e aplicar o modelo desenvolvido pela autora. O tribunal analisado in casu será o 

Tribunal Especial para o Líbano.  

Nesse sentido, primeiramente, não só em função de uma vocação acadêmica, 

mas para desenvolver um referencial teórico, resgataremos parte da literatura sobre 

legitimidade de diferentes áreas do conhecimento para, através de críticas, chegar a uma 

teoria e conceituação comum. O trabalho busca certo fôlego e assume sua pretensão 

nessa ceara, mas entende não perder seu foco. Com efeito, tendo em vista que a presente 

obra se propõe a estudar a legitimidade no contexto dos tribunais internacionais, será 

conferida maior ênfase aos tribunais penais internacionais, mas sem se deixar de traçar 

breves considerações sobre a discussão do tema em outras áreas.  

As diferenças e as áreas de comunicação entre os conceitos de legalidade, 

moralidade, autoridade e efetividade e sua relação com a legitimidade serão delineados 

e uma tipologia do termo legitimidade será proposta.  
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Em seguida, na segunda seção, cuidaremos de introduzir algumas informações 

relevantes antes de examinar a questão da legitimidade do Tribunal Especial para o 

Líbano. Relataremos a história da sua constituição e o contexto do seu estabelecimento, 

apresentaremos brevemente a sua estrutura, composição e funcionamento e, por fim, na 

terceira seção, serão desenvolvidas algumas críticas elaboradas por estudos recentes a 

essa instituição em termos de legitimidade. 

Terminaremos, então, identificando as principais críticas de legitimidade ao 

tribunal libanês e classificando-as conforme a tipologia apresentada para concluir sobre 

qual a dimensão ou as dimensões mais importante, no caso em tela, para avaliação da 

legitimidade desse tribunal.  

Dessa forma, analisamos criticamente os debates sobre legitimidade que tem se 

desenvolvido na área de estudo dos tribunais internacionais de forma ilustrada, 

adotando o Tribunal para o Líbano como estudo de caso. O modelo ou quadro 

conceitual desenvolvido, então, pretende contribuir para o debate mais amplo no âmbito 

da justiça internacional como ferramenta a ser replicada em outras análises.  

Finalmente, ressaltamos que o presente trabalho não tem pretensão de se afirmar 

como exclusiva ou eminentemente jurídico, mas, como todas as questões que envolvem 

o Direito Internacional, uma empreitada multidisciplinar. As controvérsias que emanam 

da questão libanesa estão inevitavelmente atreladas à história do país e ao 

desenvolvimento de suas relações internacionais da região do Oriente Médio, o que 

levou a autora inclusive a dedicar extensas páginas do apêndice a um relato breve do 

perfil e da história recente do Líbano.  

O estudo de tribunais internacionais, da mesma forma, requer mais do que a 

simples leitura de resoluções, estatutos, regras processuais e regimentos internos. O 

Direito Internacional é direito vivo e requer a compreensão de contextos históricos, 

sociais e culturais. Assim, também aspiro com esse trabalho colaborar um pouco para a 

mudança do enfoque e metodologia com que as atuais pesquisas em Direito vem sendo 

tratadas. E segundo essa visão, o momento é oportuno para refletirmos sobre a realidade 

que nos cerca para além do foco de análise estritamente jurídico. 

Sob esse ponto de vista que devem ser encaradas as conclusões apresentadas. 

Sem a pretensão de esgotar o assunto, busco contribuir para o enriquecimento e a 

oxigenação das discussões sobre legitimidade dos tribunais internacionais, tema que 
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envolve enormes desafios semânticos e metodológicos no campo da pesquisa e que 

necessita de mais investigações, cada vez com maior aprofundamento. Ainda sim, é 

assunto extremamente instigante e fonte de enorme satisfação intelectual.  

Apesar de tímida, essa pequena contribuição sobre tão relevante e popular tema 

busca estimular as doutrinas pátria e estrangeira a se aventurarem cada vez mais por 

essa seara, sendo dar mais um passo nessa direção exatamente o objetivo deste trabalho.  

Antes de se debruçar especificamente sobre o tema da legitimidade no campo 

dos tribunais penais internacionais, parece interessante primeiro explorar um pouco o 

conceito de legitimidade enquanto termo-chave explorado por diversas áreas do 

conhecimento e ainda, especificamente em direito internacional, por diferentes subáreas 

do direito.   

 

1. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE 

 

1.1. Legitimidade ou legitimidades: diferentes significados 

 

O tema da legitimidade tem sido vastamente explorado por diversas áreas do 

conhecimento das ciências humanas. Não apenas por ser um debate instigante, mas 

principalmente pelas implicações do seu estudo. 

Do ponto de vista acadêmico e filosófico, a importância de se pesquisar sobre 

legitimidade é instigar a reflexão sobre a criação de autoridade e estimular a avaliação 

de toda instituição ou situação consolidada ou recém-criada. Realizar um juízo de 

legitimidade sobre algo é indagar sobre seu caráter, buscar a aplicação de um critério 

para controle de qualidade. Legitimidade é um atributo positivo, que confere então 

maior aceitação ao objeto sobre exame.  

Do ponto de vista da análise política e elaboração de políticas públicas, é uma 

forma de estimar e criar um juízo de valor sobre uma instituição ou situação para avaliá-

la quanto ao cumprimento dos fins para os quais foi estabelecida e a autoridade que dali 

emana. Permite, então, reformulação e proposição de melhorias para o futuro de 

determinada entidade ou conjuntura sobre exame.  



4 

 

 

O conceito de legitimidade é importante para numerosos campos das ciências 

humanas como a ciência política, a filosofia, o direito, as ciências sociais e até mesmo a 

psicologia. Inúmeros foram e ainda são os estudos desenvolvidos para investigar o seu 

sentido específico para determinadas disciplinas.  

Nesse sentido, legitimidade pode ser definida de diversas formas e por diferentes 

ângulos, a depender da disciplina, filiação teórica e até mesmo autor os quais se decide 

pesquisar. Após consultar alguns dos principais textos de acadêmicos que se encontram 

no centro dos debates mais importantes sobre legitimidade dentro dos seus campos de 

domínio de estudo, montei um panorama e selecionei algumas das definições que me 

pareceram mais relevantes e interessantes de serem dissecadas e problematizadas.  

Parte importante da literatura especializada em direito e relações internacionais 

define legitimidade como a qualidade de uma norma que deriva de uma percepção por 

parte daqueles a quem se dirige de que ela foi produzida de acordo com um processo 

correto2, ou ainda como uma crença normativa por um ator que uma regra ou instituição 

deve ser obedecida3. é uma qualidade subjetiva, relacional entre ator e instituição, e 

definida pela percepção do ator da instituição  

Com isso, partiremos do princípio, que nos parece pacífico, de que legitimidade 

é uma medida de aceitação. Uma qualidade subjetiva e relacional, se estabelecendo 

entre ator e instituição e definida pela percepção do autor em relação à mesma4.  

Assim, é uma característica que pode ser atribuída ou negada a uma autoridade 

ou instituição, quando essa é considerada legítima ou ilegítima, com base numa 

valoração, que é resultado de uma percepção elaborada mentalmente por um avaliador. 

                                                 
2 FRANCK, Thomas M. Legitimacy in the International System. American Journal of International 

Law, nº 82, p. 705-706, Outubro, 1988. Disponível em: 

<http://nw18.american.edu/~dfagel/Philosophers/TOPICS/HumanitarianIntervention/Legitimacy%20In%

20The%20International%20SystemSmaller.pdf>. Acesso em: 12 dez.2015. Apud: LUPU, Yonatan. 

International Judicial Legitimacy: Lessons from National Courts. In: George Washington University - 

Department of Political Science. Theoretical Inquiries in Law, Vol. 14, nº 2, p. 441, 2013. 
3 HURD, Ian. Legitimacy and Authority in International Politics. MIT Press: International 

Organization, Vol. 53, nº 2 (1999), pp. 379-408. Disponivel em: <http://www.jstor.org/stable/2601393>. 

Acesso em: 12 dez.2015. Apud:  Idem.  
4 LUPU, Yonatan. International Judicial Legitimacy: Lessons from National Courts. In: George 

Washington University - Department of Political Science. Theoretical Inquiries in Law, Vol. 14, nº 2, p. 

442, 2013. 
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Por outras palavras, legitimidade é uma qualidade atribuída a algo que consideramos 

legítimo por entender que merece deferência, respeito e obediência.5 

É, então, um conceito elaborado também para se descrever e avaliar situações 

em que indivíduos desenvolvem um senso de obrigação e obediência voluntária em 

relação a uma instituição, autoridade ou arranjo social que na sequência, em geral, 

levam a uma observância e conformidade com as normas, decisões e comandos 

emanados por essa organização.  

A definição que propomos, em linha com o que Margaret Levi, Audrey Sacks e 

Tom Tyler6 elaboraram, é bem genérica e potencialmente satisfaz as diversas áreas de 

conhecimento das ciências humanas. Se, por um lado, parece interessante poder utilizar 

uma expressão que, operacionalizada de certa forma, permitiria a pesquisadores e 

acadêmicos de diferentes áreas concordar sobre uma única definição e passar a dialogar 

nos mesmo termos; por outro lado, tal resultado parece contraprodutivo, improvável e 

até mesmo utópico. Em particular, se considerarmos que diferentes áreas do 

conhecimento buscarão avaliar uma questão por diferentes lentes e focar em diferentes 

dimensões do mesmo tema.  

Ainda sim, encontrar uma definição inicial – ainda que superficial – igualmente 

aplicável às diversas áreas das ciências humanas, com a qual todos podem trabalhar e 

compreender, trás excitantes possibilidades para os entusiastas dos estudos 

interdisciplinares. Pensando em camadas, se todos partem de um eixo comum ou do 

mesmo ponto referencial, ainda que depois desdobrem e esmiúcem o conceito nos seus 

respectivos campos de estudo, a definição ganha maior espaço de circulação e 

aplicabilidade.  

  É importante ainda ressaltar que tal definição parece atender à proposta inicial 

de criar um ponto central de comunicação, que permite estabelecer um diálogo fluido 

entre diferentes áreas do conhecimento, facilitando a interlocução entre estudiosos de 

diferentes campos, ao mesmo tempo em que preserva o espaço particular das diferentes 

disciplinas para elaborar, investigar e operacionalizar mais profundamente o conceito – 

desdobrando-o em camadas adicionais.  

 

                                                 
5 LEVI, Margaret; SACKS, Audrey; TYLER, Tom. Conceptualizing Legitimacy, Measuring Legitimating 

Beliefs. Sage Publications:American Behavioral Scientist, Vol. 53, nº 3, Novembro, 2009. 
6 Idem. 
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1.2. Legitimidade no direito internacional  

 

Superada essa primeira questão, o passo seguinte, naturalmente, é analisar a 

questão da legitimidade como se apresenta para o campo de estudos específico do 

Direito Internacional. Até 15 anos atrás, relativamente pouco havia sido escrito sobre a 

questão da legitimidade por estudiosos do direito internacional. Os textos referência na 

área eram o livro pioneiro de Tom Frank7, e alguns trabalhos pontuais, tais como os de 

David Caron8 analisando a legitimidade do Conselho de Segurança da ONU  e Daniel 

Bodansky9 ponderando sobre a legitimidade do direito ambiental internacional, mais 

especificamente sobre seu déficit democrático.  

Na última década, no entanto, assistimos a uma explosão de interesse nos 

estudos do chamado “problema da legitimidade internacional”, verdadeira renascença 

da discussão nessa área do direito10. Um fator determinante, com certeza, foi a crescente 

autoridade, influência e importância das instituições internacionais nos últimos tempos, 

pois quando ainda eram relativamente fracas e estavam em processo de consolidação e 

criação de autoridade, a legitimidade não era uma questão primordial ou latente. 

Outro fator é a preocupação crescente de que as decisões emanadas por tais 

instituições, enquanto normas criadoras e fonte de direito internacional, deixaram de 

representar mera composição de interesses e simples meio de solução de controvérsias 

com efeitos interpartes e passaram a desempenhar funções de estabilização de 

expectativas e criação de normas 11.   

Assim, diversos autores passaram a se interessar pelo tema e a concentrar seus 

estudos e pesquisas na questão da legitimidade no direito internacional. Dentro desse 

                                                 
7 FRANCK, Thomas M. The Power of Legitimacy among Nations. 1. ed. Oxford: Oxford University 

Press, 1990. 
8 CARON, David D. The Legitimacy of the Collective Authority of the Security Council. American 

Journal of International Law, nº 87, p. 552, 1993. Disponível em: 

<http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2642&context=facpubs>. Acesso em: 

12 dez.2015.  
9 BODANSKY, Daniel. The Legitimacy of International Governance: A Coming Challenge for 

International Environmental Law? The American Society of International Law. American Journal of 

International Law, nº 93, p. 596-601, 1999. 
10 BODANSKY, Daniel. The Concept of Legitimacy in International Law. p. 309. In: RÖBEN, Voloker; 

WOLFRUM, Rüdiger (Eds.). Legitimacy in International Law. Online version: Springer, Band 194. 

Heidelberg: Max Planck Institute, 2008. p. 309-317.  
11 Para interessante leitura de introdução e adicionais referências bibliográficas sobre o tema ver 

VENZKE, Ingo. Understanding the Authority of International Courts and Tribunals: On Delegation and 

Discursive Construction. Theoretical Inquiries in Law, Vol. 14, nº. 2, p. 381–410, 2013. 
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campo de investigação, diferentes focos, linhas e projetos de pesquisa surgiram. Por 

exemplo, muito se escreveu sobre a legitimidade do direito internacional como direito12, 

a legitimidade das instituições internacionais em geral13 e dos mecanismos de 

adjudicação internacional em específico, particularmente a legitimidade dos tribunais e 

cortes internacionais14, e a legitimidade de tribunais internacionais específicos15. Em 

nosso estudo fazemos um recorte temático para abordar apenas a questão da 

legitimidade dos tribunais internacionais.   

Dito isso, é necessário abordar, para o campo de estudo particular que nos 

interessa – i.e. o direito internacional com enfoque especial na  justiça internacional e 

nos tribunais penais internacionais especificamente – as problemáticas questões da 

obscuridade da literatura e da ausência de um modelo conceitual amplamente aceito.  

Primeiro, é preciso reconhecer que o conceito de legitimidade é um termo ainda 

obscuro para o os estudiosos do direito internacional, tendo significados diferentes para 

diferentes autores16. Nesse sentido, um referencial teórico é útil como instrumento de 

sistematização para aqueles que desejam navegar a literatura sobre o tema e auxiliam na 

organização do diálogo entre autores. Além disso, ampara na sua própria compreensão.  

Afinal, nem sempre a simples definição por escrito de um termo é o suficiente 

para transmitir seu significado. Conceitos complexos precisam muitas vezes de 

elaboração mais esmiuçada. Pode ser necessário decompor o conceito em mais de um 

                                                 
12 Conforme explica Wolfum: “Actually this question has to be subdivided into two, namely whether it is 

appropriate at all to raise the question of legitimacy in international law and, if the answer is in the 

affirmative, what does legitimacy mean in the context of international law and where does it lead to.” 

WOLFRUM, Rüdiger. Legitimacy in International Law from a Legal Perspective: Some Introductory 

Considerations. In: RÖBEN, Voloker; WOLFRUM, Rüdiger (Eds.). Legitimacy in International Law. 

Online version: Springer, Band 194. Heidelberg: Max Planck Institute, 2008, p. 2-5. No mesmo sentido 

ver na biblioteca audiovisual da ONU Audiovisual Library of International Law> International 

Law>Legal Theory>Legitimacy in International Law>Professor Rüdiger Wolfrum. Disponível em: 

<http://legal.un.org/avl/ls/Wolfrum_IL.html>. Acesso em: 12 dez.2015. Para uma visão alternativa 

consultar HART, H. L. A. O direito internacional. In: O conceito de direito. São Paulo: Editora WMF 

Martins Fontes, p. 275-306, 2009.  
13 BUCHANAN, Allen; KEOHANE, Robert O. The Legitimacy of Global Governance Institutions. In: 

RÖBEN, Voloker; WOLFRUM, Rüdiger (Eds.). Legitimacy in International Law. Online version: 

Springer, Band 194. Heidelberg: Max Planck Institute, p. 25-62,2008. 
14 GROSSMAN, Nienke. Legitimacy and International Adjudicative Bodies. George Washington 

International Law Review, Vol. 41, nº 107, p. 150, 2009.  
15 FØLLESDAL, Andreas. The Legitimacy Deficits of the Human Rights Judiciary: Elements and 

Implications for a Normative Theory. PluriCourts Project. In: Theoretical Inquiries in Law, Vol. 14, nº. 

2, p. 339-360, 2013. 
16 Nas palavras de Yuval Shany, assim como o conceito de efetividade, o conceito de legitimidade ainda é 

nebuloso (nebulous concept) para os estudiosos do que ele chama de international adjudication 

scholarship. SHANY, Yuval. Assessing the Effectiveness of International Courts. International Courts 

and Tribunals Series. Oxford: Oxford University Press, p.138, 2014. 
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elemento ou mesmo classificá-lo em tipos. Tudo para facilitar sua compreensão e 

operacionalização. Assim, na aplicação de um conceito, principalmente quando se 

conduz uma pesquisa ou se opera uma avaliação acadêmica, pode ser necessário 

sofisticar a análise.  

Por isso, em muitos trabalhos acadêmicos, além da simples definição por 

extenso de uma expressão, autores optam por elaborar uma estrutura ou quadro 

conceitual básico, o que aqui chamaremos de referencial teórico, que funciona como um 

mapa ou modelo conceitual da ideia explorada17. Em nosso modelo conceitual de 

legitimidade, identificamos alguns indicadores e criamos as seguintes classificações: 

legitimidade normativa, legitimidade social, legitimidade procedimental ou 

performática e legitimidade teleológica. Tipos que elaboraremos mais adiante. Nesse 

sentido, nos pareceu importante antes distinguir os conceitos de legitimidade, 

legalidade, moralidade, autoridade e efetividade.  

Portanto, são dois os problemas identificados. Por mais intuitiva que possa 

parecer a distinção, muitos autores usam o termo genérico ‘legitimidade’ em seus 

trabalhos para elaborar críticas gerais ou imprecisas a respeito de uma instituição ou 

arranjo internacional, quando na verdade em seus textos definem ou elaboram críticas 

referentes a um desses outros termos. E ainda trabalham com diferentes conceitos e 

análises de legitimidade sem muitas vezes estabelecer o que especificamente querem 

dizer quando atribuem ou subtraem a uma instituição a qualidade de legítima.  

A confusão conceitual é algumas vezes resultado de uma simples falta de rigor 

teórico. Mas, na maior parte das vezes, é também resultado de um cenário acadêmico 

marcado pela ausência de uniformização dos diálogos. Mas vamos então às diferenças.  

 

 

 

                                                 
17 Nos termos de Armin von Bogdandy a basic conceptual framework. Ver em VON BOGDANDY, 

Armin. The Democratic Legitimacy of International Courts: A Conceptual Framework. Theoretical 

Inquiries in Law, Vol. 14, nº. 2, p. 363,2013. Ver no mesmo sentido conceptual framework no estudo 

desenvolvido por Yuval Shany em SHANY, Yuval. Assessing the Effectiveness of International Courts. 

International Courts and Tribunals Series. Oxford: Oxford University Press, 2014; analytical 

framework por Mattias Kumm em KUMM, Mattias. The Legitimacy of International Law: A 

Constitutionalist Framework of Analysis. The European Journal of International Law, Vol. 15, nº 5, p. 

909, 2004; e ainda general theoretical framework de Andreas Føllesdal em FØLLESDAL, Andreas. The 

Legitimacy Deficits of the Human Rights Judiciary: Elements and Implications for a Normative Theory. 

PluriCourts Project. In: Theoretical Inquiries in Law, Vol. 14, nº. 2, pp. 339, 2013. 
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1.3. A distinção entre legitimidade e legalidade, moralidade, 

autoridade e efetividade 

 

Em nossa pesquisa encontramos literatura que até mesmo chega a elaborar o 

conceito de legitimidade legal18. Mas adotamos a visão de que legitimidade e legalidade 

não podem ser confundidas. Qual é então a relação entre legitimidade e legalidade? 

Positivistas responderiam que mesmo não sendo sinônimos, os termos coincidem, pois 

toda norma legal é legítima. A literatura mais recente sobre o tema, contudo, tem 

consolidado um visão contrária, pois os termos não são idênticos e nem sempre andam 

juntos. 

Enquanto a legalidade pode ser definida como a conformidade com as regras 

jurídicas aplicáveis, a legitimidade seria a conformidade com uma norma jurídica mais 

ampla. Pode ser vista como a confiança em uma autoridade, instituição ou arranjo social 

que é visto como adequado e justo. A maior vantagem sendo a deferência e respeito ao 

objeto sob análise e a observância e cumprimento dos comandos que dele emanam.19 

 Quando há legitimidade, consentimento, anuência e aceitação são voluntários, 

um senso de obrigação cria uma ligação entre a instituição e os jurisdicionados. O 

cumprimento de normas passa a ser visto como certo e desejável, sendo desnecessário 

qualquer uso de coerção, principalmente da força e, em alguns casos, até mesmo se 

dispensa a necessidade de persuasão. A supervisão dos jurisdicionados, então, passa a 

ser mais eficiente e menos conflitiva, pois o exercício de poder é facilitado pela 

ausência de necessidade de se aplicar qualquer forma de coerção, seja física ou não, 

para obter deferência.   

Ademais, em alguns casos, como no direito internacional, o exercício da força 

não é nem mesmo possível ou adequado, de forma que a legitimidade passa a ser o 

único recurso que permite alterar a realidade para obtenção de um comportamento 

desejado – repisa-se, sem recorrer ao uso da coerção. Por isso, em certas situações, é 

essa a mais eficiente ou mesmo a única opção: investir na percepção de legitimidade dos 

                                                 
18 FØLLESDAL, Andreas. The Legitimacy Deficits of the Human Rights Judiciary: Elements and 

Implications for a Normative Theory. PluriCourts Project. In: Theoretical Inquiries in Law, Vol. 14, nº. 

2, pp. 345, 2013. 
19 TYLER, Tom R. Psychological Perspectives on Legitimacy and Legitimation. Annual Reviews, 2006. 

Annual Review of Psychology, Vol. 57, pp. 376, 2005. 
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jurisdicionados. Numa nota simples, então, legitimidade é a percepção ou pressuposto 

de deferência voluntária e uma eficiente e estratégica forma de influência.   

Uma entidade que possui legitimidade promove e goza de maior aceitação da 

sua imagem e do cumprimento de suas regras. No campo jurídico, por extensão, os 

jurisdicionados estão mais inclinados a aceitar e apoiar decisões e pronunciamentos e a 

cooperar com as normas jurídicas. A legitimidade, então, adicional algo à legalidade, 

sem o que ela não se sustentaria tão facilmente.  

Duas questões interessantes que surgem nesse ponto é determinar onde 

legitimidade e moralidade se encontram (ou se afastam) e se e como a legitimidade 

molda comportamentos. A literatura sugere que legitimidade e moralidade são 

percepções internas baseadas em valores subjetivos ligados a sentimentos pessoais de 

obrigação e responsabilidade perante instituições. Por isso, ambas levam os indivíduos a 

moldarem seus comportamentos um sua função.  

Mas enquanto a legitimidade é testada contra arranjos e valores sociais 

percebidos como compartilhados por um grupo, a moralidade é examinada em termos 

de valores pessoais aos quais as pessoas em geral tentam alinhar seus 

comportamentos20. No limite, se legitimidade é percepção, só pode ser subjetiva. 

Porque, então, nos propor a objetivá-la? 

É preciso esclarecer uma importante diferença entre o significado do termo e a 

sua operacionalização para estudo. A operacionalização do conceito legitimidade em 

elementos mais objetivos e a sua organização sob uma tipologia, permitindo o 

florescimento de um diálogo mais coeso na literatura, não torna a legitimidade em si 

algo objetivo, nem pretende insinuar que não existe uma dimensão pessoal do ponto de 

vista dos jurisdicionados.  

A discussão acadêmica deve ser objetivada para que todos possam falar a mesma 

língua e explorar diferentes componentes de legitimidade, por isso surge a necessidade 

da tipologia, mas a relação de cada indivíduo com a instituição permanece fruto de um 

exame de consciência interno e pessoal, por isso subjetivo.  

Assim, é mais fácil compreender porque muitos autores acabam utilizando o 

termo legitimidade de forma genérica. De uma só vez podem fugir da difícil tarefa de 

                                                 
20 Ibidem, p. 390. 
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ter que definir legitimidade e evitar ter que analisar em termos jurídicos a validade de 

uma norma de direito internacional, assunto dos mais complicados em certas situações. 

Elaboramos melhor esse segundo ponto agora. Alguns autores parecem utilizar a 

legitimidade como instrumento de retórica para justificar qualquer análise que não seja 

estritamente de conformidade legal, pois do ponto de vista do direito a legitimidade 

estaria dentro da esfera do jurídico, ainda que fora da esfera do legal. Isso não só porque 

a legitimidade e o direito às vezes não se encontram, por exemplo, quando a 

legitimidade de uma instituição tem cunhos sociais ou políticos, mas também porque 

muitas vezes legitimidade e legalidade se encontram de forma controversa, quando a 

legitimidade é usada para reforçar a legalidade ou justificá-la e mesmo quando a sua 

falta leva a tamanho descrédito que a análise da legalidade é relegada a um plano quase 

secundário.  

Em outras palavras, parte da literatura21 acaba utilizando o termo legitimidade 

como desculpa para furtar-se de analisar questões difíceis ou controversas de legalidade 

ou mesmo para propor uma discussão no âmbito jurídico de cunho político, histórico, 

social ou cultural, que naturalmente não podem ser debatidos em termos de legalidade22. 

Em parte, nosso modelo conceitual pretende esclarecer essa diferença e evitar que esses 

artifícios continuem a ser utilizados para distorcer ou desviar as discussões nesse 

âmbito.   

Autoridade, em contraste, pode ser definida como um direito ou poder de 

ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Derivada de uma situação ou fonte 

específica,é uma posição conferida a uma pessoa ou entidade que permite aquele que 

possui tal status exercer influência sobre a realidade à sua volta. Em regra, sua ligação 

com a legitimidade surge nos casos de avaliação de seu desempenho ou questionamento 

de sua validade. A criação, ampliação e manutenção de autoridade inevitavelmente 

levam ao questionamento de legitimidade.  

 

                                                 
21 Nesse sentido, ver a título de exemplo, o texto de ALVAREZ, José E. Tadic´ Revisited: The Ayyash 

Decision of the Special Tribunal for Lebanon. In: Journal of International Criminal Justice. Oxford: 

Oxford University Press, 2013.  
22 Acompanha-nos nessa visão Georges Abi-Saab, ver ABI-SAAB, Georges. The Security Council as 

Legislator and as Executive in its Fight Against Terrorism and Against Proliferation of Weapons of Mass 

Destruction: The Question of Legitimacy. In: RÖBEN, Voloker; WOLFRUM, Rüdiger (Eds.). 

Legitimacy in International Law. Online version: Springer, Band 194. Heidelberg: Max Planck 

Institute, 2008, p. 115. 
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Figura 1 - Ilustração didática da separação e encontro entre diferentes áreas ou componentes 

analíticos possíveis em uma análise jurídica 

 

No campo jurídico, autoridade é o sujeito competente para criar regras e 

comandos que governam seus jurisdicionados, legitimidade sendo a percepção por parte 

desses jurisdicionados de que a sua reivindicação de obediência é adequada, merecida, 

incontestável e, principalmente, justa.23 O aumento da autoridade de instituições 

internacionais tem aumentado a atenção para esse novo campo de estudo no direito 

internacional e convidado a novas reflexões. Muitos autores têm explorado exatamente 

esse fenômeno da criação e ampliação de autoridade por instituições internacionais, 

buscando compreender como ela se expande após o seu primeiro momento de fundação, 

em que surge por delegação, e como se sustenta ou retrai no longo prazo (VENZEKE, 

2013).24 Autoridade aqui deve ser vista não somente como um comando consentido, 

mas é também, e principalmente, explorada em seu sentido discursivo.  

                                                 
23 SANDHOLTZ, Wayne. Creating Authority: The International Tribunals. In: CRONIN, Bruce; HURD, 

Ian (Eds.).The Institution of International Authority: Law, Politics, and the U.N. Security Council. 

London: Routledge, p. 132-133, 2008. 
24 Há toda uma nova literatura se desenvolvendo nessa área, preocupada principalmente com as funções 

desempenhadas para além da resolução de disputas pelos tribunais internacionais, como, por exemplo, as 

funções de estabilização de expectativas normativas, criação de leis (ou Direito), bem como controle e 

legitimação de autoridade exercida por outros autores. Mas os tribunas internacionais em si também 

exercitam uma autoridade, a chama autoridade pública internacional, nos termos termos da nova literatura 

especializada “international public authority”.  VENZKE, Ingo. Understanding the Authority of 

análise jurídica 

legalidade 

legitimidade 

autoridade 

efetividade 
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É nesse momento que autoridade e legitimidade se encontram. A percepção 

dessa autoridade pelos jurisdicionados é exatamente um dos componentes no nível 

doméstico que contribui para a sua construção e sustentação no longo prazo. 

Legitimidade permite forjar autoridade e pode ainda confirmar ou negar tal 

reconhecimento pelos jurisdicionados. Legitimidade tem o poder de induzir deferência, 

reconhecimento voluntário de autoridade, dispensando a necessidade de coerção e 

diferenciando-se da persuasão. Autoridade aqui não é construída com base no 

convencimento ou na imposição pela força, mas através de construção discursiva.25      

A Efetividade, finalmente, pode ser definida como a medida da capacidade de 

uma instituição de produzir os efeitos para os quais foi criada, sendo utilizada para 

comparar objetivos, metas, propósitos ou finalidades (goals) inicialmente estabelecidos 

com os efeitos ou resultados (outcomes) produzidos ao final do projeto, sendo quase 

uma mensuração se sucesso (SHANY, 2014). Permite, então, uma avaliação sobre o 

cumprimento de expectativas, principalmente aquelas que levaram a elaboração, criação 

e empoderamento de uma instituição. Também é um juízo valor, como a legitimidade, 

mas recai sobre um diferente aspecto institucional e analisa outra faceta das interações 

sociais entre a instituição e a realidade que a cerca, não dizendo respeito à sua interação 

com os jurisdicionados.  

 

1.4. Uma tipologia para analisar a legitimidade dos tribunais 

internacionais 

 

 Na elaboração do referencial teórico evitamos adotar uma metodologia 

empirista, pela falta de oportunidade de conduzir uma pesquisa empírica em território 

libanês para o presente trabalho, ou mesmo analisar dados empíricos preexistentes, por 

falta de subsídios específicos para o estudo de caso escolhido. Assim, simplesmente 

selecionamos literatura relevante e atualizada sobre o tema para realizar uma análise 

crítica e analítica do ponto de vista dos aspectos jurídicos e políticos de funcionamento 

dos tribunais internacionais.  

                                                                                                                                               
International Courts and Tribunals: On Delegation and Discursive Construction. Theoretical Inquiries in 

Law, Vol. 14, nº. 2, pp. 382, 2013. 
25 Ibidem, p. 383. 
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 O principal objetivo é conceituar legitimidade e explorar diferentes tipos que 

podem ser utilizados como instrumentos de análise, de forma a contribuir para um 

maior entendimento, operacionalização e mensuração do termo. Mas não se pretende 

apresentar resposta final e sim desenvolver um arcabouço intelectual e um método para 

se abordar a questão da legitimidade dos tribunais internacionais. A partir disso será 

possível abandonar definições incipientes (crude) e obscuras e avançar na direção mais 

sofisticada de teorias coerentes, claras e bem apresentadas sob a luz de um referencial 

teórico passível de investigação e contestação26.           

Conforme o modelo conceitual que desenvolvemos, devemos considerar os 

diferentes tipos de legitimidade passíveis de investigação, os quais denominamos: 

legitimidade normativa, legitimidade social, legitimidade procedimental ou 

performática e legitimidade teleológica.27 Em seguida, é necessário selecionar alguns 

indicadores, de forma a conferir maior concretude a nossas alegações. Os indicadores 

são os elementos que permitem identificar objetivamente os pontos considerados numa 

avaliação ou mensuração de legitimidade por um autor. Somente com a sua 

identificação se torna possível discutir, nos mesmos termos, uma afirmação ou negação 

de legitimidade proposta por um pesquisador.  

Isso porque quando estamos avaliando a legitimidade de um tribunal 

internacional é essencial entender as premissas e os elementos explorados pelo autor no 

exame que conduziu. Só assim será possível identificar problemas de metodologia e 

dificuldades de mensuração, entender os limites de operacionalização e as 

particularidades dos casos estudados ou mesmo utilizar informações para replicar ou 

refutar as respostas apresentadas.  

Passamos então à delimitação dos diferentes tipos de legitimidade que 

identificamos na literatura e que podem ser agrupados sobre quatro tipos principais.  

Primeiro, vamos explorar a legitimidade normativa. Em oposição à literatura 

clássica das ciências sociais, da sociologia e da psicologia, o direito, em geral, se 

                                                 
26 O termo cunhado por Yuval Shany explica bem esse problema metodológico, que o autor também 

explora em sua crítica similar à nossa, mas em relação ao estado de arte da literatura sobre efetividade dos 

tribunais internacionais. Ver SHANY, Yuval. Assessing the Effectiveness of International Courts. 

International Courts and Tribunals Series. Oxford: Oxford University Press, p.4, 2014. 
27 O referencial teórico apresentado é inovador, tendo sido elaborado exclusivamente no presente estudo, 

mas muitas das nomenclaturas e alguns dos conceitos foram emprestados de autores que atualmente 

estudam ou desenvolvem pesquisas na área dos tribunais internacionais. As devidas menções e 

referências serão sempre apontadas ao longo do texto.  
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preocupa mais com a dimensão normativa da legitimidade do que com a sua dimensão 

empírica. Para a maioria dos estudiosos da área jurídica, a aceitação medida do ponto de 

vista da percepção social não costuma ser tão importante quanto a aceitação 

fundamentada em uma autoridade justificada28. Na sua dimensão normativa, a 

legitimidade costuma se sustentar com base em normas superiores que justificam ou 

regras que regulam o estabelecimento de uma instituição29.   

Em sua dimensão normativa, então, a legitimidade está ligada ao cumprimento 

(compliance) e a deferência a uma autoridade, sendo a percepção social de que existe, 

em relação à instituição, um dever normativo de obedecer a seus comandos. Nesse caso, 

a aceitação de um tribunal internacional está estritamente ligada à percepção da 

existência de uma autoridade que merece deferência em função de sua autoridade ter 

sido delegada por uma fonte normativa legítima, como, por exemplo, seu instrumento 

constitutivo e sua forma de estabelecimento.30 

Em segundo, temos a legitimidade social. Muitas vezes também chamada de 

legitimidade popular31, legitimidade pública32 ou, quando um nível mais elevado ou 

qualificado de deferência social é exigido, legitimidade democrática33. Nesse caso, a 

aceitação está relacionada ao consentimento e apoio dos jurisdicionados em relação ao 

tribunal independentemente de qualquer motivo normativo ou resultado produzido. É a 

medida de quanto o público em geral aprova e aceita a instituição, sendo uma 

mensuração do nível de aceitação psicológica da maioria, de forma a expressar um 

elevado grau de consenso e aprovação social ou popular34. 

                                                 
28 Claramente discordamos dos que adotam tal visão, considerando a percepção social extremamente 

importante para a análise da legitimidade de uma instituição, conforme elaboraremos mais adiante.  
29 SHANY, Yuval. Legitimacy. Assessing the Effectiveness of International Courts. International Courts 

and Tribunals Series. Oxford: Oxford University Press, p. 137-158, 2014. 
30 Idem. 
31 TYLER, Tom; JACKSON, Jonathan. Popular Legitimacy and the Exercise of Legal Authority: 

Motivating Compliance, Cooperation and Engagement. Forthcoming Psychology, Public Policy and 

Law. Yale Law School, Public Law Working Paper nº 306, Yale Law & Economics Research Paper nº 

477, p. 27, 2013. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=2292517>. Acesso em: 12 dez.2015. 
32 VOETEN, Erik. Public Opinion and the Legitimacy of International Courts. Theoretical Inquiries in 

Law, Vol. 14, nº. 2, pp. 411-436, 2013. 
33 VON BOGDANDY, Armin. The Democratic Legitimacy of International Courts: A Conceptual 

Framework. Theoretical Inquiries in Law, Vol. 14, nº. 2, pp. 361-378, 2013. 
34 Antonio Cassesse elabora o conceito de legitimidade consensual, o chamado “consent legitimacy”, que 

seria um dos componentes do conceito de legitimidade, cobrindo o requisito da aceitação psicológica e 

moral por seus jurisdicionados, dispensando o uso da força para obtenção de respeito e cumprimento de 

comandos, ao exigir que a maioria da população expresse um alto grau de consenso e aprovação pela 

instituição. CASSESSE, Antonio. The Legitimacy of International Criminal Tribunals and the Current 

Prospects of International Criminal Justice. Leiden Journal of International Law, Vol. 25, nº 02, p. 

492, 2012.  
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Nesse caso a aceitação da instituição depende da deferência da população e é 

medida com base na percepção do grupo de indivíduos afetados pela sua jurisdição. 

Enquanto a legitimidade normativa pode ser facilmente avaliada de maneira impessoal 

pelo pesquisador, se limitando à análise de fontes do direito, a legitimidade social 

demanda a pesquisa empírica, para que a percepção social possa ser captada.  

Assim, um estudo que pretende averiguar a legitimidade social de uma 

instituição não pode, por exemplo, apenas realizar uma mera análise dos seus traços 

institucionais e de sua legalidade. A mensuração da percepção popular é indispensável e 

o pesquisador deve enfrentar a difícil tarefa de relatar não o seu juízo de valor ou análise 

estritamente objetiva de conformidade com as regras jurídicas, mas sim a sua 

investigação da percepção popular sobre a instituição.35  

Por outras palavras, as discussões sobre legitimidade não se preocupam (ou não 

devem se preocupar) apenas com o que essas instituições internacionais podem ou 

devem fazer com base na sua conformidade com as regras jurídicas aplicáveis, partindo 

de uma avaliação meramente objetiva do pesquisador36. A preocupação com a 

percepção dos jurisdicionados em relação à instituição também deve ser motivo de 

pesquisa, partindo-se para a avaliação e tentativa de mensuração da subjetividade dos 

jurisdicionados37. A grande pergunta passa a ser se a população afetada considera, e não 

se devia considerar, tal entidade legítima.  

                                                 
35 Allen Buchanan e Robert Keohane diferenciam o direito de governar (the right to rule) da ampla crença 

no direito de governar (widely believed to have the right to rule), para diferenciar legitimidade normativa 

do que eles chamam de legitimidade sociológica (legitimacy sociological meaning) de instituições de 

governança global. Explicam os autores que ao avaliar a legitimidade dessas instituições é preciso 

entender que a palavra tem uma acepção normativa e uma sociológica e que para as ciências sociais, 

especificamente, a preocupação do pesquisador deve ser a respeito das condições sob as quais as pessoas 

acreditam na legitimidade de uma instituição e não sobre a existência ou não de legitimidade com base 

em parâmetros normativos. Do ponto de vista das relações internacionais, eles justificam a importância de 

tal questionamento para além da dimensão normativa. Ao partir da premissa de que as instituições 

internacionais são valiosas e desejáveis, o desempenho efetivo de suas funções valiosas pode em muitos 

casos depender do suporte inicial e contínuo, da cooperação e da deferência dos jurisdicionados. De 

forma que, uma instituição sem legitimidade no seu sentido sociológico, não tem apoio popular e pode 

sofrer dificuldades para desempenhar suas valiosas funções em virtude disso. É o chamado critério do 

suporte ou apoio adequado (adequate support) como condição para que elas possam exercer suas funções 

de forma apropriada e atingir todos os valiosos benefícios aos quais se propõe. BUCHANAN, Allen; 

KEOHANE, Robert O. The Legitimacy of Global Governance Institutions. In: RÖBEN, Voloker; 

WOLFRUM, Rüdiger (Eds.). Legitimacy in International Law. Online version: Springer, Band 194. 

Heidelberg: Max Planck Institute, p. 25-62,2008. 
36 Idem. 
37 Conforme elaboramos mais adiante, estudos empíricos que promovam entrevistas (qualitativos) ou 

promovam pesquisas para levantamento de dados estatísticos (quantitativas) sobre a percepção de grupos 

de pessoas em relação a certos componentes e elementos que operacionalizem o conceito de legitimidade 
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Afinal, ainda que toda a doutrina de direito internacional concordasse quanto à 

legitimidade de um tribunal (ponto de vista normativo), o público em geral e a 

população afetada em particular ainda poderiam considerar tal instituição ilegítima 

(ponto de vista social), e vice-versa. Isso pode parecer irrelevante ou ser desconsiderado 

por alguns teóricos que têm interesses meramente normativos em compreender o direito 

internacional, mas para o propósito mais amplo de real compreensão do fenômeno 

jurídico em relação aos efeitos que produz sobre uma sociedade, o que deve importar é 

exatamente o que uma população pensa e não o que deveria pensar.    

Alguns autores preferem definir essa dimensão de legitimidade como 

legitimidade pública. A crença pela massa da população, o chamado grande público, de 

que um tribunal internacional tem o direito de exercer autoridade num certo domínio, 

sendo o seu principal elemento a confiança e a sua principal consequência o forte 

suporte recebido pela autoridade de seus jurisdicionados38.  

A hipótese é de que as instituições precisam de apoio específico, toda vez que 

tomam uma decisão ou emanam um comando, mas também, e principalmente, de apoio 

difuso, aquele de longo prazo e não contingente a decisões específicas, exatamente para 

poder sustentar uma legitimidade social de longo prazo que sobreviva até a decisões 

impopulares. A legitimidade pública, então, se apoia principalmente na confiança e esse 

é o desafio do pesquisador – medir confiança e aceitação popular.39 

Esse campo de pesquisa ainda está amplamente aberto à investigação, pois como 

explica Erik Voeten 40 surpreendentemente ainda sabemos muito pouco sobre o suporte 

popular aos tribunais internacionais, uma vez que faltam projetos de pesquisa empírica 

                                                                                                                                               
de tribunais internacionais são mais que bem vindos, uma vez que há uma escassez de produção literária 

desse tipo.   
38 VOETEN, Erik. Public Opinion and the Legitimacy of International Courts. Theoretical Inquiries in 

Law, Vol. 14, nº. 2, pp. 411-415, 2013. 
39 Aqui usamos os conceitos de specific support e diffuse support ,respectivamente, como explicados por 

Yonatan Lupu. Nas palavras do autor, os termos foram cunhados por David Easton em “A Systems 

Analysis of Political Life (1965)” para denotar a diferença entre o apoio devido pelos indivíduos às 

instituições por acreditarem que elas satisfazem suas demandas políticas da pré-disposição favorável a 

uma instituição e, por isso, sua disposição para tolerar decisões que eles considerem negativas.  Assim, o 

suporte difuso é essencial nos casos em que essas instituições tomaem decisões que vão contra as 

preferências do público em geral, pois somente quando atingem certo grau de autoridade estariam elas 

livres para tomar decisões impopulares. LUPU, Yonatan. International Judicial Legitimacy: Lessons from 

National Courts. George Washington University - Department of Political Science. In: Theoretical 

Inquiries in Law, Vol. 14, nº 2, p. 440, 2013. 
40 VOETEN, Erik. Public Opinion and the Legitimacy of International Courts. Theoretical Inquiries in 

Law, Vol. 14, nº. 2, pp. 412-413, 2013. 
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nesse campo e até mesmo iniciativas de simples coleta de dados que possam ser 

utilizados numa análise para responder a esse tipo de pergunta de pesquisa.41   

 No último caso, para a legitimidade democrática, um nível mais elevado ou 

qualificado de deferência social é exigido, por isso na mensuração do que seria 

aceitação popular o critério de exigência aumenta, não sendo suficiente a deferência 

simples por uma parte ou uma maioria dos jurisdicionados. O espaço de diálogo desse 

tipo de estudo é exatamente o da tradicional crítica do déficit democrático.  

Nesse caso, a mera aceitação e deferência pela maioria da população não basta e 

o adicional da representação democrática passa a ser exigido. O critério majora o nível 

de exigência de legitimidade, pois aumenta os requisitos básicos para configuração de 

legitimidade social, popular ou pública para o da legitimidade democrática.     

Assim, para ser legítima a instituição deve ser mais comunicativa e atenta às 

necessidades sociais 42, mantendo uma comunicação efetiva com os jurisdicionados. Por 

isso, precisa ampliar suas formas de diálogo, promover o sentimento de apropriação e 

pertencimento (sense of ownership) por parte da população, buscar a conciliação social, 

evitar o isolamento e se fazer acessível, fomentar a educação e a divulgação de 

informações, buscar sempre ampliar e sofisticar seu conhecimento sobre as 

comunidades afetadas (awareness of its local audience) e criar estratégias de 

aproximação (outreach strategies). Somente assim o tribunal atingirá um elevado nível 

de consentimento social (societal consent).43  

Além disso, a instituição deve não só atuar de forma democrática, mas também, 

na medida do possível, apenas com amplo consentimento e participação da população 

                                                 
41 O autor explica que o apoio popular (public support) a tribunais internacionais tem sido virtualmente 

ignorado pelos cientistas políticos nos últimos tempos, com a exceção dos estudos pioneiros e inovadores 

de Caldeira & Gibson sobre a legitimidade da Corte de Justiça da União Europeia (atual Tribunal de 

Justiça da União Europeia): CALDEIRA, Gregory A.; GIBSON, James L.The Legitimacy of the Court of 

Justice in the European Union: Models of Institutional Support, American Political Science Review. Vol 

89, nº  356, 1995; e os mais recentes artigos de ponta publicados na seara dos tribunais internacionais da 

justiça de transição, como os de Chris Coulter e Donna Arzt sobre os tribunais de Serra Leoa e da 

Iugoslávia. Ver COULTER, Chris. Bush Wives and Girl Soldiers: Women’s Lives Through War and 

Peace in Sierra Leone. Cornell University Press, 2009; e ARZT, Donna E. Views on the Ground: The 

Local Perception of International Criminal Tribunals in the Former Yugoslavia and Sierra Leone, 603 

Annals. American Academy of Political & Social Sciences, nº 226, 2006. A sua recomendação, então, é 

de que mais pesquisadores se dediquem a condução de pesquisas de opinião pública sobre instituições 

internacionais, como faz o Eurobarometer, e principalmente sobre tribunais internacionais, pois existe 

uma escassez de dados para quaisquer cortes ou tribunais que não o Tribunal de Justiça da União 

Europeia.  
42 GLASIUS, Marlies. Do International Criminal Courts Require Democratic Legitimacy? European 

Journal of International Law, Vol. 23, nº 1, p. 44, 2012. 
43 Ibidem, p. 44-47. 
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afetada, através de um processo democrático, ser constituída e entrar em funcionamento. 

É a exigência do chamado consentimento popular (popular consent) para que uma 

instituição passe a operar em determinada sociedade.  

Não é exigida aqui uma legitimação democrática direta, através de representação 

popular, não se sugere referendos para discutir a jurisdição, nomeação de juízes ou 

punição dos acusados através de júri, mas a manifestação popular de aceitação, ainda 

que indireta, é aqui convidada a se expressar por alguma forma, que dependerá no caso 

a caso da situação e da comunidade  em tela.      

Há ainda um terceiro tipo de legitimidade, a legitimidade procedimental44, 

aquela resultante de características institucionais relacionadas à forma como os 

processos são conduzidos dentro da instituição. Está estritamente relacionada aos 

aspectos operacionais e de funcionamento interno da corte. Por exemplo, possíveis 

indicadores a serem investigados seriam as regras processuais do tribunal, avaliação das 

garantias conferidas por seu estatuto e seu regimento interno, como, por exemplo, o 

respeito ao devido processo legal, a existência de sólidas regras de proteção do acusado, 

a equidade ou paridade de armas entre a acusação e a defesa e as regras de composição 

do tribunal e nomeação de juízes.  

Ainda que a justiça formal não seja condição suficiente ela é quase uma 

precondição para a justiça material. A previsibilidade processual e decisória se mostra 

essencial ao controle do exercício de poderes por uma autoridade para que ela se 

conduza de forma adequada e desejável e para que a percepção social seja no sentido de 

que a instituição se conduz de forma imparcial, independente e substancialmente justa.   

Alguns autores também a chamam de legitimidade performática45, aquela 

associada ao desempenho da atividade jurisdicional da corte, que começa a ser avaliada 

quando a instituição passa a operar e anunciar seus primeiros resultados concretos. 

Vejamos, por exemplo, como elementos que permitem aferir legitimidade performática 

a transparência do processo decisório, a responsividade (answeability) às demandas 

sociais e a prestação de contas (accountability) à autoridade que a constituiu. 

                                                 
44 TYLER, Tom R. Procedural Justice, Legitimacy, and the Effective Rule of Law. University of Chicago 

Press: Crime and Justice, Vol. 30, pp. 283-357, 2003. Disponível em: 

<http://www.jstor.org/stable/1147701>. Acesso em: 12 dez.2015. Ver no mesmo sentido TYLER, Tom R 

(Ed.). Legitimacy and Criminal Justice: International Perspectives. New York: Russel Sage, 2008.   
45 CASSESSE, Antonio. The Legitimacy of International Criminal Tribunals and the Current Prospects of 

International Criminal Justice. Leiden Journal of International Law, Vol. 25, nº 02, p. 492-493, 2012.  



20 

 

 

É importante ressaltar que uma análise de legitimidade procedimental não pode 

ser confundida com análises de legitimidades normativa e democrática, ainda que 

muitos dos elementos de avaliação nos diferentes casos possam ser os mesmos. Explica-

se com um exemplo.   

Enquanto a legitimidade normativa se preocupa em investigar o cumprimento 

das decisões de uma autoridade em função de existir dever normativo que impõe 

obediência, por exemplo, analisando seu instrumento constitutivo ou a sua forma de 

estabelecimento, a legitimidade democrática se preocupa em investigar o cumprimento 

das decisões de uma autoridade em função de existir uma percepção social de que a 

autoridade merece deferência, o que pode ocorrer por diferentes motivos, responsáveis 

por forjar esse juízo de valor. 

Já a legitimidade procedimental se preocupa em investigar o cumprimento das 

decisões de uma autoridade em função especificamente da sua justiça processual, o que 

diz respeito a sua imparcialidade, transparência dos processos pelos quais as decisões 

são tomadas, neutralidade e sensibilidade para responder às demandas sociais46. Em 

todo caso, é possível visualizar o mesmo elemento servindo como base para analisar 

qualquer das perspectivas de legitimidade, como, por exemplo, seria o caso de se decidir 

avaliar o componente ‘composição do tribunal internacional’, avaliando a seleção dos 

juízes. É possível desenvolver análises de legitimidade normativa, democrática ou 

procedimental, nesse caso.  

É nesse momento que fica ainda mais claro o quanto legalidade e legitimidade 

diferem. A legalidade é avaliada com referência a textos jurídicos, fontes de direito, 

estudos de caso, jurisprudência e precedentes. Uma instituição, uma decisão ou uma 

ação é legal ou ilegal. A legitimidade, por contraste, é fluida. Existem graus de 

legitimidade e diferentes pontos de referência, critérios de avaliação e classificações de 

análise. Depende eminentemente das percepções dos resultados e das interpretações 

subjetivas do que é desejável e apropriado. A conformidade não é com a normatividade 

jurídica, mas com as expectativas normativas sociais 47.   

                                                 
46 TYLER, Tom R (Ed.). Legitimacy and Criminal Justice: International Perspectives. New York: 

Russel Sage, p. 9-22, 2008.   
47 CASSESSE, Antonio. The Legitimacy of International Criminal Tribunals and the Current Prospects of 

International Criminal Justice. Leiden Journal of International Law, Vol. 25, nº 02, p. 493, 2012. 
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Por fim, temos a legitimidade teleológica, finalística ou proposital48. Ela se 

sustenta com base nas metas, fins ou objetivos últimos guiando a atuação da instituição. 

Nesse caso, a maioria da população acredita que os valores, princípios e objetivos da 

instituição refletem os da maioria e por isso respondem com aceitação e deferência.  

Mais uma vez, o fato de ela perseguir objetivos gerais que são amplamente 

partilhados e aceitos pela maioria não faz a legitimidade teleológica coincidir 

necessariamente com a legitimidade social ou a democrática. Afinal, consentimento ou 

aprovação podem ser baseados em outros motivos que não a partilha de valores, 

princípios e objetivos comuns.  

Dessa forma, o que pretendemos brevemente elaborar nessa seção foi um ponto 

de apoio para os futuros trabalhos a serem desenvolvidos sobre o tema e para os 

trabalhos já existentes, que podem ser lidos, enquadrados ou compreendidos nos termos 

arquitetados. A literatura crítica sobre legitimidade das cortes e dos tribunais 

internacionais pode ser referenciada de forma que, virtualmente ou em tese, todos os 

argumentos e análises podem ser remetidos a uma das classificações propostas. 

Esse referencial teórico, então, permite melhor organizar o debate acerca da 

legitimidade dos tribunais penais internacionais, ampliando a sua qualidade e facilitando 

o posicionamento e o diálogo entre os diversos autores que dedicam seu tempo e 

esforços para produzir literatura nessa ceara.    

Após essa exposição inicial, passaremos agora à exposição breve do contexto, da 

história do estabelecimento e da estrutura, composição e funcionamento do tribunal 

libanês para, na sequencia, ponderar sobre algumas das críticas elaboradas por estudos 

recentes à instituição em termos de legitimidade e buscar classificá-los de acordo com o 

referencial teórico elaborado. Finalmente, pretendemos concluir com um balanço sobre 

a legitimidade do STL.  

 

2. O TRIBUNAL ESPECIAL PARA O LÍBANO 

 

                                                 
48 Nos termos de Antonio Cassesse essa é a chamada purposive legitimacy. Ver CASSESSE, Antonio. 

The Legitimacy of International Criminal Tribunals and the Current Prospects of International Criminal 

Justice. Leiden Journal of International Law, Vol. 25, nº 02, p. 497, 2012.  
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2.1. Contexto histórico 

 

Desde a sua independência em 1943, a história do Líbano foi marcada por 

períodos de forte turbulência política, com exceção das duas primeiras décadas após o 

fim da Segunda Guerra Mundial. Nesses primeiros anos, o país foi marcado por um 

breve momento de prosperidade, construída com base em sua privilegiada posição como 

um centro regional de finanças, comércio, cultura e turismo no Oriente Médio, o que 

durou até as vésperas da eclosão da Guerra Civil Libanesa49.   

O conflito, que se estendeu por quinze anos – de 1975 a 1990 – deixou um 

legado por anos a fio de instabilidade política, econômica e social que fazem do Líbano, 

ao mesmo tempo, um reflexo perfeito do modelo de Estado falido que imaginamos 

quando pensamos no Oriente Médio, mas também um caso muito específico de estado 

árabe. Estudar o caso libanês, então, permite ao observador, através da sua lente 

particular, compreender muitas das dinâmicas internas e externas de estados árabes, 

para dentro de si e entre si, ao mesmo tempo que fornece um estudo de caso 

diferenciado 50.  

O Líbano é exclusivo para o mundo árabe principalmente por três razões. Em 

primeiro lugar, devido a sua tradição democrática. Quando se fala em Oriente Médio, o 

sincretismo e a riqueza cultural não são uma exclusividade libanesa, é verdade. Mas 

para os padões do mundo árabe, o país é, em geral, reconhecido como uma sociedade 

extremamente aberta, permeável e cosmopolita51.  

Embora carregue uma história política sombria e possua um sistema político 

fechado para os padrões ocidentais, esse multiculturalismo e abertura são normalmente 

                                                 
49 Para informações mais detalhadas sobre a historiografia recente do Líbano, um breve resumo do perfil e 

da cronologia do país passando pelos episódios mais importantes da sua história contemporânea foi 

elaborado. Ver APÊNDICES: APÊNDICE A – Líbano: perfil e breve história, APÊNDICE B – O 

conturbado século XX e APÊNDICE C –  A Guerra Civil Libanesa e seus frutos. No mesmo sentido, ao 

longo dos apêndices referências bibliográficas foram apontadas pela autora para aqueles que desejam 

aprofundar seus estudos.  
50 MACKEY, Sandra. Mirror of the Arab World: Lebanon in Conflict. New York: W.W. Norton & 

Company, p. 13, 2008. 
51 Não são só os cristãos que fazem questão de distinguir o Líbano do resto do Oriente Médio, ao qual 

atribuem uma cultura e tradição árabes inferiores. Assim como os iranianos se identificam como persas, 

buscando uma diferenciação em relação ao resto da região, quase todos os libaneses, independentemente 

da religião que professem ou da seita a qual pertencem, possuem um forte orgulho libanês e um 

sentimento de superioridade sobre os povos do resto do mundo árabe. Há, o que os libaneses identificam 

como, uma sofisticação e multiculturalismo entre os libaneses que os distinguiria dos demais países da 

península árabe. 
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atribuídos a uma forte tradição democrática para os padrões árabes, não importando o 

quão imperfeita possa ser essa democracia. Isso o torna de longe o país mais 

transparente do mundo árabe.  

Em segundo lugar, pela sua enorme população cristã, que representa, 

atualmente, talvez um pouco mais de cinquenta por cento da população do país. Sua 

presença foi um fator crítico para a construção do Estado libanês e sua influência 

notável, na sua história e cultura, tendo desempenhado um papel importantíssimo na 

determinação do curso que levou à guerra civil de 1975. Ainda que o objetivo deste 

trabalho não seja o de discutir se o Líbano é ou não é um país árabe, a “questão cristã” 

tem muitas implicações para os debates de identidade cultural e é até hoje motivo de 

tensão e conflitos, num país de rivalidade crescente entre mulçumanos sunitas, 

mulçumanos xiitas e cristãos 52.  

Em terceiro lugar, devido ao sistema político único que desenvolveu, no qual 

diferenças e lealdades religiosas foram institucionalizadas e incorporadas à vida 

política. O sectarismo é um elemento-chave da vida política libanesa. Projetado para 

promover uma representatividade de todos os grupos e uma neutralização de forças na 

política, o sistema libanês deveria permitir à diversidade florescer numa coexistência 

multirreligiosa e pacífica.  

Entretanto, o que se assistiu ao longo dos anos foi o surgimento de partidos 

políticos marcadamente ideológicos e comprometidos segundo suas filiações religiosas 

e que passaram a disputar entre si o poder e se articular a partir de sistemas locais de 

relações familiares e religiosas, numa interação caótica, cheia de atritos e 

antidemocrática.  

                                                 
52 Embora o número de cristãos tenha sido reduzido sensivelmente devido à guerra e à emigração, a 

"questão cristã" ainda é relevante para fins de dinâmica da política interna, de construção de identidade e 

de relações internacionais de um estado que, desde 1943 com o Pacto Nacional, se declarou árabe. Dentro 

da comunidade cristã, é grande o número de libaneses que negam veementemente a cultura árabe do 

Líbano. Por gerações, se alimentaram histórias para fortalecer e avançar o mito de que os cristãos do 

Líbano são descendentes dos antigos fenícios e que, por isso, nada devem e em nada se relacionam com a 

cultura árabe. Outros mitos, ainda, afirmam que os libaneses cristãos são gregos puros de sangue. Por fim, 

alguns simplesmente se descrevem como ‘libaneses cristão’, termo que empregam para negar 

automaticamente uma linhagem, tradição e língua árabes. Assim, afirmam que o Líbano é parte do mundo 

árabe em termos estritamente geográficos, mas em termos de história e cultura, pertenceria ao mundo 

ocidental. O crescimento das populações sunitas e, especialmente, xiita nos últimos anos só acrescenta 

maior complexidade à questão, modificando as proporções sectárias religiosas da população. MACKEY, 

Sandra. Mirror of the Arab World: Lebanon in Conflict. New York: W.W. Norton & Company, pp. 

12-14, 2008. 
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Ainda sim, apesar dessas e outras características únicas, frisa-se mais uma vez, o 

Líbano também oferece uma oportunidade de estudo do mundo árabe, porque num nível 

mais amplo os seus problemas endêmicos são similares aos de vários outros países da 

região.  

É um estado falido ou paralisado, com uma sociedade fragmentada e ausente de 

uma identidade comum, marcado por conflitos e guerras civis, de fronteiras impostas 

por potências estrangeiras, que sofreu e ainda sofre constantes intervenções externas, 

envolvido na questão árabe-israelense, abrigo de campos de refugiados palestinos e com 

um território ao sul que serve de base de operações para movimentos militantes árabes 

laicos e islâmicos, fundamentalistas ou não. Por outras palavras, a lente do Líbano 

explica muitas das dinâmicas de um mundo árabe maior.53 

Assim, o Líbano, país retratado como pequeno, conturbado e distante, situado no 

coração do Oriente Médio, pode ter muito a contribuir para os estudos daqueles que 

desejam aprender a pensar um pouco mais sobre o mundo árabe. E parte desse processo 

envolve uma compreensão dos desafios que os árabes representam para si mesmos e 

para o resto mundo, no que diz respeito a questões políticas, culturais, sociais ou mesmo 

jurídicas.  

Não foi por outro motivo, do que essa rica complexidade e singularidade, que o 

tribunal internacional escolhido para análise foi o Tribunal Especial para o Líbano. 

Destarte, passamos ao relato sobre o contexto de surgimento dessa instituição, tema 

atual e controverso que tem dominado a região nos últimos dez anos. 

 

2.2. O assassinado de Rafik Hariri 

 

Tudo teve início quando, no dia 14 de fevereiro de 2005, o ex-Primeiro Ministro 

libanês Rafik Hariri e outras 22 pessoas morreram em uma explosão no centro de 

Beirute. Imediatamente54, a comunidade internacional começou a se mobilizar e uma 

                                                 
53 Ibidem, p. 41-70. 
54  No dia seguinte ao atentado, a ONU rapidamente aprovou uma declaração através de resolução 

(Resolução S/PV 5122) em reunião do Conselho de Segurança, na qual condenou o ato terrorista ocorrido 

na capital libanesa, expressou suas condolências às vítimas e suas famílias e convidou o governo libanês a 

trazer à justiça os autores do ataque terrorista. A Resolução ainda clama pela cooperação de todos os 

Estados na luta contra o terrorismo e expressa preocupação quanto ao possível impacto do assassinato do 

ex-Primeiro Ministro sobre os esforços contínuos libaneses de solidificação de sua democracia, tendo em 
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missão da Organização das Nações Unidas (ONU) iniciou um inquérito, para fins de 

elaboração de um relatório destinado ao Conselho de Segurança, menos de duas 

semanas após o episódio.  

Nos meses que se seguiram, um fervor nacional percorreu o país, com milhares 

de pessoas indo às ruas, em manifestações mais ou menos espontâneas que ocorreram 

em todas as regiões (em especial na capital), para exigir a total retirada das tropas sírias, 

que ocupavam o território libanês de forma permanente desde 198555. O pedido foi 

atendido, finalmente, cerca de dois meses depois daquele macabro dia dos namorados, 

em 27 de abril de 2005, após muita pressão interna e internacional.  

O movimento patriótico, que ficou conhecido como a Revolução dos Cedros, em 

referência a planta que é um símbolo da identidade nacional, contou com a participação 

ativa e significante de representantes de todas as confissões religiosas. Inicialmente, eles 

exigiam apenas a retirada completa das forças sírias56, para que se criassem condições 

para a formação de um governo independente de fato, que pudesse atuar exclusivamente 

sob a influência de forças políticas nacionais, colocando um fim à situação anômala pela 

qual a Síria atuava praticamente como um ator político interno no sistema Libanês.  

Posteriormente, novas demandas surgiram: o estabelecimento de uma comissão 

internacional independe para investigação do assassinato do ex-primeiro-ministro Rafik 

Hariri, a demissão dos oficiais encarregados das divisões de segurança interna e 

inteligência e a organização de eleições parlamentares livres, para dissolução do antigo 

governo pró-sírio. Todas acabaram sendo atendidas.57 

                                                                                                                                               
vista a proximidade de eleições parlamentares. Por fim, reafirma posições anteriores que clamavam pela 

restauração da soberania, integridade e independência política do Líbano. Disponível em: 

<http://www.stl-tsl.org/images/stories/N0523891.pdf>. Acesso em: 12 dez.2015. 
55 A ONU já havia aprovado diversas resoluções sobre a situação política no Líbano. Dentre elas podemos 

citar as resoluções (RCSONU) 1559, 1680 e 1701, que estabelecem, entre outros, o desarmamento de 

todas as milícias que atuam no Líbano, o delineamento da fronteira sírio-libanesa, a implementação de 

Forças Armadas Libanesas (LAF) em todo o território nacional e o reestabelecimento da soberania, 

integridade territorial, unidade e independência política do país, sempre no espírito de orientação do 

Líbano para um caminho mais pacífico, próspero e estável, de forma a contribuir para uma paz mais 

abrangente no Oriente Médio.  
56 No momento inicial das manifestações, a Síria mantinha em território libanês uma força de cerca de 

14.000 soldados e agentes de segurança e inteligência secreta. Como consequência dos protestos, que 

envolveram uma grande parte da população libanesa, o presidente sírio, Bashar al-Assad decidiu retirar as 

tropas do país. Syrian troops leave Lebanese soil. BBB News. Disponível em: 

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4484325.stm>. Acesso em: 12 dez.2015. 
57 WIERDA, Marieke; NASSAR, Habib; MAALOUF, Lynn. Early Reflections on Local Perceptions, 

Legitimacy and Legacy of the Special Tribunal for Lebanon. In: Journal of International Criminal 

Justice. Oxford: Oxford University Press, p. 1066, 2007. 
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A investigação da Comissão Internacional de Investigação Independente das 

Nações Unidas para o Líbano58 acabou por concluir, de acordo com o segundo relatório 

produzido pela equipe encarregada do caso, que: 

 

“Dada a extensão com a qual os serviços de inteligência e de segurança 

sírios e libaneses se infiltraram na vida cotidiana libanesa, especificamente na 

forma pela qual eles monitoraram os movimentos do Sr. Hariri, havia pouca 

probabilidade de que uma terceira pessoa pudesse ter realizado a vigilância 

necessária de Hariri e mantido os recursos, a logística e a capacidade 

necessárias para iniciar, planejar e cometer um crime dessa magnitude, sem o 

conhecimento dos serviços de segurança e inteligência libaneses e seus colegas 

sírios.” 59  

 

Desse e de todos os demais relatórios60 produzidos pela equipe da ONU, é 

possível inferir a posição dos investigadores de que ou os integrantes das forças 

libanesas e sírias eram os responsáveis diretos pelo planejamento e a pela execução do 

crime ou, alternativamente, ele teria sido cometido por um terceiro e nesse caso, 

impreterivelmente, isso teria de ser de conhecimento dessas autoridades, que, então, só 

poderiam estar a ocultar informações sobre o caso.   

Além disso, o chefe de investigação da equipe da ONU, o juiz alemão Detliv 

Mehlis, em uma entrevista ao site de notícias da CBC News, declarou abertamente, 

apenas cinco dias após a entrega do relatório à organização, que ele acreditava que a 

Síria não só estava envolvida, mas era diretamente responsável pelo que os 

investigadores tinham concluído ter sido um assassinato planejado e executado por 

                                                 
58 No original, UN International Independent Investigation Commission (UNIIIC) for Lebanon. O 

primeiro Promotor designado foi o alemão Detlev Mehlis. Todos os relatórios produzidos ao longo dos 

seus 3 anos de funcionamento estão disponíveis no site oficial da ONU. Disponível em: 

<http://www.un.org/apps/news/docs.asp?Topic=Lebanon&Type=UNIIIC+Report>. Acesso em: 12 

dez.2015. 
59 Tradução livre. UNSC Report 775/2005 p. 11, paragraph 47 (S/2005/775 December 12,2005). No 

original: “(…)[G]iven the extent to which the Syrian and Lebanese intelligence and security services 

infiltrated daily Lebanese life, specifically the manner in which they monitored Mr. Hariri’s movements, 

there was little probability that a third party could have undertaken the necessary surveillance of Mr. 

Hariri and maintained the resources, logistics and capacity needed to initiate, plan and commit a crime of 

that magnitude, without the knowledge of the Lebanese security services and their Syrian counterparts 

(…).” Disponível em: <http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/636/79/PDF/N0563679.pdf?OpenElement>. Acesso em: 12 dez.2015. 
60 Ver nota de rodapé número 58 para acesso aos relatórios. 
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forças políticas. A Síria respondeu às acusações denunciando as investigações da ONU 

e declarando que estas eram politicamente motivadas.61  

A grande questão que se coloca é que o Líbano e a Síria, países vizinhos na 

península árabe, possuem historicamente relações interfronteiriças complexas. Há muito 

tempo a Síria é tida como influenciando diretamente a política interna e externa do 

Estado libanês, com muitos historiadores e analistas internacionais apontando que suas 

forças militares já se encontravam presentes no país talvez desde 1976, mas com certeza 

a partir de 198962, e ali permaneceram até os protestos de 2005.63 

A dificuldade da comunidade internacional em censurar ou impedir essa 

aglutinação das relações sírio-libanesas se deve ao fato de a influência ter sido 

estabelecida formalmente por um tratado, o Acordo de Taif de 198964, e também 

decorrer de uma prática internacional contínua, mantida por meio da constante reeleição 

de governos pró-sírios, além do fato de os sírios reiteradamente auxiliarem os Estados 

Unidos e cooperarem com a ONU no monitoramento e controle da região.  

Desde a década de 90, então, os sírios vinham aumentando e fortalecendo sua 

presença no país, especialmente na zona de fronteira, de forma que criaram uma 

verdadeira infraestrutura local de segurança e inteligência e passaram a controlar muitas 

instituições e agências do governo libanês. A partir desse momento, a política externa 

libanesa passou a ser governada pela noção de “relações privilegiadas” com a Síria, o 

                                                 
61 Informações retiradas da Reportagem “In Depth: CBC Investigation: Who killed Lebanon's Rafik 

Hariri?Disponível em: <http://www.cbc.ca/news/world/cbc-investigation-who-killed-lebanon-s-rafik-

hariri-1.874820>. Acesso em: 12 dez.2015. 
62 Em 1985, o presidente libanês maronita Amin Gemayel, irmão do líder político assassinado Bashir, 

assumiu o governo e passou a ser confrontado com a oposição armada das milícias das minorias políticas 

drusas e xiitas. Com sentimento de abandono por parte dos Estados Unidos, da França e de Israel, em um 

ato quase de desespero, ele se viu diante da necessidade de pedir auxílio aos sírios para salvar seu 

governo. A Síria, sempre disposta a intervir em Beirute quando possível, iniciou um processo de 

implementação de tropas no Líbano, em apoio a Gemayel. Assim, a presença síria no país foi mais 

firmemente estabelecida do que jamais havia sido em qualquer momento desde a eclosão da guerra civil 

na década anterior. Ao final do conflito, nos anos 80, a Liga Árabe finalmente conseguiu mediar a 

celebração de um pacto de reconciliação nacional, oficializado em 1989. Dentre as cláusulas do tratado 

estava o reconhecimento oficial da existência de uma relação especial entre o Líbano e Síria. Assim, o 

ano de 1989 marca a assinatura do Acordo de Taif, que pôs um fim aos 15 anos de Guerra Civil Libanesa 

e estabeleceu formalmente uma influência síria nos assuntos libaneses.  
63 CLEVELAND, William L.; BUNTON, Martin. The Lebanese Civil War, 1975-1990. A History of the 

Modern Middle East (fourth edition). Westview Press, p. 382-395, 2009. 
64 The Taif Agreement como disponibilizado no site da ONU. Disponível em: < 

https://www.un.int/lebanon/sites/www.un.int/files/Lebanon/the_taif_agreement_english_version_.pdf>. 

Acesso em: 12 dez.2015. 
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que na prática significava que a política externa do Líbano sempre deveria se alinhar 

com a da Síria 65. 

Todavia, em 1992 Rafik Hariri foi eleito Primeiro Ministro libanês, com apoio 

americano e saudita, e as coisas mudaram. Além disso, a partir de 2003, os Estados 

Unidos, que anteriormente haviam optado por relevar ou desconsiderar a ocupação dos 

Sírios, sob as acusações de que estavam permitindo que grupos radicais islâmicos 

operassem em seu território e transitassem livremente para o Iraque, passou a se 

posicionar a favor da retirada dos sírios dos terrenos e assuntos libaneses.  

Hariri era um homem de negócios muçulmano-sunita extremamente bem 

sucedido, que fez fortuna da Arábia Saudita e passou a investir seu dinheiro na 

reconstrução do Líbano após a guerra civil, especialmente em construção de 

infraestrutura e dinamização do comércio. Em seu projeto ideal, imaginava um Líbano 

recém-recuperado da guerra civil e desempenhando o papel proeminente de entreposto 

financeiro e turístico no Oriente Médio. Assim, as privatizações pareciam um passo 

natural a ser dado. Buscando uma maior independência de gestão e entendo que a 

situação era incompatível com seus planos para um projeto de um grande Líbano, 

denunciou várias vezes a ocupação síria no país.66  

Mas com o passar dos anos decidiu reconhecer que a presença síria era 

inevitável e, mesmo não sendo a seu favor, se comprometeu a não confrontar 

diretamente a família Assad. Ainda sim, como boa parte dos setores da economia eram 

controlados por capital sírio ou pró-sírio do governo, os seus planos de privatização não 

foram bem recebidos. 

Especialmente entre anos de 2000 a 2004, as tensões aumentaram e, finalmente, 

um ano antes do assassinato de Hariri, duas alianças de poder distintas e perceptíveis 

tinham se formado. De um lado, o presidente sírio Bashir al-Asad, o presidente pró-sírio 

Emile Lahoud e os militares e funcionários das forças de segurança e inteligência 

fronteiriças  e, do outro lado, o Primeiro Ministro libanês Rafik Hariri e seu apoio 

doméstico – em especial da minoria druza e da maioria cristã-maronita – e 

internacional, representado por Estados Unidos, Arábia Saudita e França.   

                                                 
65 Alguns falam inclusive de uma Pax Syriana. WIERDA, Marieke; NASSAR, Habib; MAALOUF, 

Lynn. Early Reflections on Local Perceptions, Legitimacy and Legacy of the Special Tribunal for 

Lebanon. In Journal of International Criminal Justice, Oxford: Oxford University Press, p. 1069, 

2007. 
66 BOSCO, Robert M. The Assassination of Rafik Hariri: Foreign Policy Perspectives. In: International 

Political Science Review, Sage Publications, Vol. 30, nº. 4, pp. 352, 2009. 
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 O principal motivo das tensões era a tentiva de extensão do mandato da 

presidência de Lahoud, que terminaria em setembro de 2004, por mais um termo, pelo 

próprio presidente e pelos sírios, em flagrante violação à constituição libanesa. Após 

anos de estresse, Hariri acabou cedendo e resignou ao posto de Primeiro Ministro numa 

sequência de eventos controversa.    

Em 26 de agosto de 2004, o Primeiro Ministro foi convocado pelo Presidente 

Assad para uma reunião em Damasco, na Síria. O fato não surpreendeu, nem pareceu 

suspeito, pois sempre havia sido uma ocorrência recorrente ao longo dos anos. O que 

chamou atenção durante as investigações foram as versões diferentes apresentadas pelas 

autoridades libanesas e pelas autoridades sírias sobre o encontro, que não conseguiram 

concordar sobre o conteúdo da conversa, nem sobre os impactos que ela teve sobre o 

estado psíquico de Hariri após a reunião. Segundo o relatório 662/2005 da UNIIIC: 

 

“Rustum Ghazali [chefe da inteligência síria no Líbano], em 

declaração por escrito sem data, apresentada à Comissão através de uma carta 

em 17 de agosto de 2005: Eu tive duas reuniões em Anjar [...] com o Primeiro 

Ministro Hariri. A primeira foi na manhã de 26 de agosto de 2004, em seu 

caminho para Damasco para encontrar o presidente Bashar Assad e a segunda 

foi em sua viagem de retorno [...] depois de se reunir com o presidente Bashar 

em Damasco. Na última reunião, [...] discutimos o seu encontro com o 

Presidente Assad. Ele [ Hariri ] parecia relaxado. O Primeiro-Ministro disse que 

seu encontro com o presidente fora cordial e breve. De acordo com ele, o 

Presidente Assad lhe disse: ‘Abu Bahaa, nós na Síria sempre temos lidado com 

você como amigo e como o Primeiro-Ministro do Líbano. Hoje, eu vou também 

lidar com você como amigo e como o Primeiro-Ministro do Líbano. Sob as 

difíceis circunstâncias atuais da nossa região, com o Líbano no meio de tudo, 

somos da opinião de que é do interesse do Líbano (sic) manter a continuidade 

do atual regime (sic) através da extensão da duração do mandato do presidente 

Lahoud. Como (sic) amigo, nós gostaríamos (sic)  que você esclarecesse a sua 

posição sobre este assunto. Não estamos com pressa em saber sua resposta, e 

você pode pensar sobre isso de acordo com sua própria conveniência’.  

 Marwan Hamadeh [antigo Primeiro Ministro libanês] em depoimento 

de testemunha em 27 junho de 2005: [...] No dia em que Hariri se reuniu com o 

presidente Assad , eu estava em reunião na residência do Sr. Jumblat em Beirute 

[...]. Nós vimos que a comitiva do Sr. Hariri estava de volta às 13 horas, o que 

significava que a reunião em Damasco fora bastante breve. Nós vimos o Sr. 

Hariri, que parecia cansado. Ele estava suando. Ele disse a nós quatro que o 

presidente Lahoud seria reeleito ou ‘ele teria que pagar um preço alto’. (...) Ele 

ainda relatou que o presidente Assad disse a ele: ‘Eu vou quebrar o Líbano 

sobre a sua cabeça e a cabeça de Jumblat’.” 67. 

                                                 
67UNSC Report 662/2005 p. 16-17 (S/2005/662 October 20,2005).  Disponível em: <http://daccess-

dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/563/67/PDF/N0556367.pdf?OpenElement>. Acesso em: 12 

dez.2015. 
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Em 3 de setembro do mesmo ano, a aliança de Hariri acabou aprovando a 

extensão do mandato presidencial de Lahoud e apenas quatro dias depois os ministros 

de economia, cultura, assuntos para refugiados e meio ambiente resignaram. Mais tarde 

foi a vez do próprio Hariri, um mês depois, resignar. No dia 14 de fevereiro de 2005, 

Hariri foi assassinado num ataque-bomba no centro de Beirute68. 

A história prolongada de envolvimento sírio no Líbano e na formação e 

desenvolvimento de grupos de interesse transfronteiriços alinhados com a Síria no país, 

conforme ilustrado de forma sucinta, sugerem que a hipótese levantada pela Comissão 

continua a ser um cenário plausível e que dá conta de explicar o assassinato de Hariri, 

tendo em vista a colaboração inter-fronteiras entre elementos dos grupos de segurança e 

inteligência libaneses e sírios.  

Mas versões alternativas também vêm sendo apresentadas por analistas 

internacionais. Eles ressaltam os papéis fundamentais e interesses que blocos de poder 

nacionais e grupos religiosos organizados também têm na política interna do país, bem 

como apontam a necessidade de investigar a relação de grupos terroristas com os 

eventos, especialmente os radicais xiitas adeptos do Hezbollah e do Amal. Todos esses 

atores poderiam ter se envolvido até certo grau ou mesmo ser os verdadeiros 

responsáveis pelo assassinato do líder libanês.69 

Nesse sentido, ainda que assassinatos políticos patrocinados por Estados tenham 

recorrência frequente na história das relações internacionais, sendo quase um 

instrumento de política internacional de estados poderosos – permitindo controlar ou 

eliminar desafios e obstáculos políticos à sua hegemonia geopolítica em determinada 

região70, criados em especial por governos indesejáveis – a sua prática é condenável do 

                                                 
68 Os relatórios da UNIIIC, as evidências apresentadas e casos julgados pelo STL até o momento, todos 

concluíram que os acontecimentos do dia 14 de fevereiro de 2015 configuraram um assassinato político 

através de um ataque terrorista cuidadosamente planejado. Por isso, nessa altura da narrativa optamos por 

abandonar a inicial neutralidade no relato dos fatos. Para mais informações ver os relatórios da UNIIIC 

supracitados, em particular o ‘Tenth report of the International Independent Investigation Commission’ 

(S/2008/210), disponível em: < http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/287/43/PDF/N0828743.pdf?OpenElement >, acesso em: 12 dez.2015, 

e os casos ‘Ayyash et al.’ (STL-11-01), ‘Connected cases, Hamadeh, Hawi and El-Murr’ (STL-11-02), 

‘Contempt Cases’ (STL-14-05 & STL-14-06) e ‘El Sayed’, disponíveis em: < http://www.stl-

tsl.org/en/the-cases>, acesso em: 12 dez.2015. 
69 Ver, a título de exemplo, nesse sentido BOSCO, Robert M. The Assassination of Rafik Hariri: Foreign 

Policy Perspectives. In International Political Science Review, Sage Publications, Vol. 30, nº. 4, pp. 

355, 2009. 
70 Ibidem, pp. 349-361.  
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ponto de vista do Direito Internacional. Em particular, em face de princípios tão 

basilares da Carta da ONU como o da não intervenção e da proibição do uso da força 

nas relações internacionais.  

 Por fim, cabe ressaltar que, como os trabalhos da corte continuam, e ainda 

existe uma necessidade de se esclarecer melhor os acontecimentos do dia do ataque, as 

afirmações de que teria sido cometido um assassinato político e configurado um ataque 

terrorista permanecem controversas. Até a distinção entre assassinato político e 

terrorismo, se considerados atos distintos, ainda deve ser explorada. 

 

2.3. A criação do Tribunal Especial para o Líbano71 

 

 Além das demandas listadas acima, alguns dos protestantes que tomaram a 

capital libanesa durante a Revolução dos Cedros também exigiram a criação de um 

tribunal internacional para investigar o assassinato de Hariri e levar todos os 

responsáveis pelo ataque à justiça.72  

Nesse contexto, o governo libanês decidiu tomar uma iniciativa e enviar um 

pedido formal para a criação de tal órgão ao Conselho de Segurança da ONU 

(CSONU)73, com base na premissa de que um tribunal nacional não conseguiria cumprir 

a mesma tarefa de forma efetiva. Com isso, duas coalizões se formaram: ‘14 de 

Março74’, uma aliança de sunitas, drusos e maronitas, e ‘8 de Março75’, aliança dos dois 

maiores grupos xiitas do país, o Amal e o  Hezbollah, com os cristão não maronitas. 

 Em 30 de maio de 2007, o CSONU aprovou a resolução 1757, estabelecendo o 

Tribunal Especial para o Líbano, através dos poderes que lhe foram atribuídos pela 

Carta da ONU em seu capítulo VII. Mas a forma pela qual o tribunal foi aprovado foi 

                                                 
71 Informações oficiais retiradas de Creation of the STL. Disponível em: <http://www.stl-tsl.org/en/about-

the-stl/creation-of-the-stl>. Acesso em: 12 dez.2015. 
72 BOSCO, Robert M. The Assassination of Rafik Hariri: Foreign Policy Perspectives. In International 

Political Science Review, Sage Publications, Vol. 30, nº. 4, pp. 357, 2009. 
73 Carta de 13 de dezembro de 2005 da missão diplomática libanesa perante a Organização das Nações 

Unidas (S/2005/783). Disponível em < http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/640/51/PDF/N0564051.pdf?OpenElement>. Acesso em: 12 dez.2015. 
74 Em homenagem a data em que, segundo a coalizão declara, 1 milhão de libaneses teriam tomado as 

ruas do país em protestos demandando uma investigação internacional e o estabelecimento de um 

tribunal, bem como a retirada das tropas sírias do país.  
75 Em homenagem a data do grande comício organizado pelo Hezbollah e o AMAL para agradecer à Síria 

por todo o seu suporte ao Líbano ano longo de anos e durante a crise política que se seguiu ao assassinato.  
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motivo de grande controvérsia interna e internacional, tendo a resolução, inclusive, 

contado com 10 votos a favor, mas com 5 abstenções76.  

 A criação do Tribunal Especial para o Líbano através do capítulo VII da Carta 

da ONU se deu sob circunstâncias polêmicas. O seu estabelecimento por meio de uma 

resolução, como medida para garantir a manutenção da paz e da segurança 

internacionais, não fazia parte dos planos iniciais do CSONU. Foi na realidade uma 

consequência da paralisação do processo interno de aprovação de um acordo entre o 

Líbano e as Nações Unidas, datado de fevereiro de 2007, que seria responsável por 

constituir a base jurídica para estabelecimento do órgão.77  

Ainda que o governo tivesse assinado o acordo em âmbito internacional, em 23 

de janeiro de 2007, não havia ainda ratificado, para o que necessitava de aprovação do 

legislativo e assinatura do presidente. A partir daí se seguiu um crise política interna, na 

qual o chefe do Parlamento e líder do movimento Amal, Nabih Berri, se recusou a 

convocar a Chambre des Députés para voto e 5 ministros resignaram do Gabinete.  

Assim, o CSONU decidiu agir e, afirmando que a maioria parlamentar teria 

expressado seu apoio pelo tribunal e que o primeiro ministro havia enviado uma carta 

explicando a delicada situação e pedindo ao Conselho que adotasse as medidas 

necessárias à resolução do impasse político, acabou aprovando a resolução 1757. 

Muitos críticos apontam que na verdade a “a maioria parlamentar teria expressado seu 

apoio” era essencialmente da coalização ‘14 de Março’ e, por isso, a ONU teria 

realizado uma intervenção ilegítima à soberania libanesa.  

O instrumento conferia ao Líbano um prazo até o dia 10 de junho de 2007 para 

solucionar o impasse político, caso contrário ficaria estabelecida desde já a criação do 

tribunal na data marcada, que foi o que acabou ocorrendo. Em uma decisão que teria 

atropelado o processo constitucional libanês e criado a maior crise política desde a 

                                                 
76 Adotada pelo Conselho de Segurança na sua reunião de número 5685. Os países que se abstiveram 

foram China, Indonésia, Qatar, Rússia e África do Sul, tendo quase todos expressado objeção ao impacto 

que a decisão teria sobre a soberania libanesa. Disponível em: < http://www.stl-tsl.org/en/security-

council-resolution-1757>. Acesso em: 12 dez.2015. 
77 FASSBENDER, Bardo. Reflections on International Legality of the Special Tribunal for Lebanon. In: 

Journal of International Criminal Justice. Oxford: Oxford University Press, pp. 1091-1094, 2007. 
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Guerra Civil Libanesa, o Conselho não só colocou em questão a legitimidade como a 

própria legalidade da constituição do órgão78.  

 A coalizão ‘8 de Março’ denunciou as circunstâncias de criação do tribunal, 

afirmando que era uma violação da soberania libanesa e uma decisão imposta, na qual 

atores externos buscavam intervir nos assuntos internos do país e nas relações sírio-

libanesas, acusando em especial Estados Unidos e França de pressionarem os atores 

envolvidos nas negociações com a ONU para que o assassinato de Hariri fosse definido 

como um crime internacional e, por isso, como constituindo um ameaça a paz e a 

segurança internacionais. Em geral, alegando que a criação do tribunal é ilegal e 

ilegítima para os padrões nacionais e internacionais, recorrendo a argumentos de 

politização. 

A coalizão ‘14 de Março’, por outro lado, celebrou a decisão do Conselho e 

parabenizou os membros por terem agido contra pressões externas e demonstrado que a 

comunidade internacional está comprometida em solucionar a questão sírio-libanesa e 

combater a impunidade de assassinatos políticos e manifestações de terrorismo, bem 

como prevenir o seu cometimento futuro. Além disso, ressaltaram como o precedente 

ajudaria a sanear a justiça e o sistema jurídico doméstico do país. Pelo que se infere que 

aqueles que defenderam a criação do tribunal recorreram a argumentos morais e de 

justiça (WIERDA et al., 2007).  

 

2.4. Estrutura, composição e funcionamento 

 

O Tribunal Especial para o Líbano (STL) se encontra em atividade desde 1º de 

março de 2009, tendo sido estabelecido pela resolução 1.664/2006 e criado pela 

resolução 1.757/2007, na qual estão anexados o Acordo entre as Nações Unidas e a 

República Libanesa e o Estatuto do Tribunal. Sua sede é em Leidschendam, na Holanda, 

Países Baixos, mas mantendo um escritório em Beirute, no Líbano. Suas línguas oficiais 

são o árabe, o francês e o inglês.79 

                                                 
78 WIERDA, Marieke; NASSAR, Habib; MAALOUF, Lynn. Early Reflections on Local Perceptions, 

Legitimacy and Legacy of the Special Tribunal for Lebanon. In Journal of International Criminal 

Justice, Oxford: Oxford University Press, p. 1066, 2007. 
79 Amenos que de outra forma expressamente indicada, todas as informações apresentadas ao longo dessa 

sessão foram retiradas do material oficial de divulgação do site do Tribunal Especial para o Líbano. Nesse 
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A Corte é um tribunal híbrido. Assim sua estrutura, que é composta pelas 

Câmaras de Julgamento (Chambers), Escritório do Promotor (Office of the Prosecutor), 

Secretaria (Registry) e Escritório da Defensoria (Defence Office), possui funcionários 

nacionais libaneses e estrangeiros. Suas Câmaras são compostas por um juiz 

internacional no pré-julgamento (Pre-trial chamber), um juiz libanês e três juízes 

internacionais na Câmara de Julgamento (Trial chamber) e dois juízes libaneses e três 

internacionais nas Câmaras de Apelação (Appeals chamber).80  

A Promotoria é um órgão separado e independente e não deve receber instruções 

de qualquer tipo de governo ou fonte externa na sua atuação, sendo o mandato do 

promotor de três anos, renováveis uma única vez, a critério do Secretário Geral da ONU 

e do governo libanês. Deve ser sempre integrada por um libanês. 

O Tribunal tem competência retroativa, sendo competente para julgar indivíduos 

responsáveis pelos ataques de 14 de fevereiro, devendo receber apenas casos 

relacionados ao atentado, mas tendo o Conselho de Segurança estabelecido 

posteriormente que outros fatos conexos ou de natureza e gravidade semelhantes 

ocorridos entre 1º de outubro de 2004 e 12 de dezembro de 2005 podem ser 

investigados e submetidos à jurisdição do tribunal. Ainda, caso novos crimes venham a 

ser cometidos, poderão ser adicionados à lista de competências do tribunal, dependendo 

para isso de um acordo entre a ONU e o governo libanês, novamente, com aprovação do 

CSONU.  

O tribunal opera fora do sistema judicial libanês, com total independência 

administrativa e orçamentária. Opera-se o princípio da primazia, pelo qual o Tribunal 

tem prioridade de jurisdição sobre os tribunais domésticos81, e o financiamento é divido, 

sendo 51% (cinqüenta e um por cento) dos custos suportados por contribuições 

voluntárias de Estados, enquanto o governo do Líbano é responsável por financiar os 

outros 49% (quarenta e nove por cento). Os doadores controlam a alocação de recursos 

                                                                                                                                               
sentido, consultar HANDBOOK ON THE SPECIAL TRIBUNAL FOR LEBANON. International 

Center for Transitional Justice Prosecutions Program. Versão em inglês de 10 de abril de 2008. 

Disponível em < https://www.fes.de/international/nahost/pdf/Handbook_Lebanon.pdf>. Acesso em: 12 

dez.2015. Para mais informações também consultar MENEZES, Wagner. O Tribunal Especial para o 

Líbano. Tribunais Internacionais: Jurisdição e Competência. 1ª Ed. São Paulo: Saraiva, pp. 234-236, 

2013. 
80 Informações oficiais disponíveis em Structure of the STL. Disponível em: <http://www.stl-

tsl.org/en/about-the-stl/structure-of-the-stl>. Acesso em: 12 dez.2015. 
81 WETZEL, Jan Erik; MITRI, Yvonne. The Special Tribunal for Lebanon: A Court “Off the Shelf” for a 

Divided Country. The Law and Practice of International Courts and Tribunals. Koninklijke Brill NV, 

Leiden, Vol. 7, 2008, pp. 87. 
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através de uma comissão constituída por Estados Unidos, Reino Unido, França, 

Alemanha, Holanda e ONU, que integram o chamado Comitê de Administração 

(Management Committee).82  

O direito material aplicável é o direito penal libanês, um exemplo único de 

tribunal internacional, tendo sido o primeiro a julgar indivíduos com base 

exclusivamente em violações de leis criminais internas, isto é, exclusivamente 

nacionais, e não internacionais83. O processo, todavia, será sui generis, podendo conter 

dispositivos legais de instrumentos nacionais e internacionais, o que cria uma curiosa 

mistura, considerando-se que o direito libanês é afiliado à tradição romano-germânica, o 

chamado civil law, enquanto o direito processual internacional é eminentemente afiliado 

à tradição anglo-saxã, a chamada common law. A jurisprudência do STL já produziu 

inclusive dois entendimentos importantes sobre o tema84.  

A Câmara de Apelação, em matéria de interpretação do estatuto, decidiu que o 

STL, ao contrário de outros tribunais internacionais, só pode aplicar as regras de direito 

material libanês sobre a definição de crimes, como é possível desprender pela leitura do 

estatuto. No entanto, proferiu que aplicará a lei libanesa, tal como interpretada e 

aplicada pelos tribunais libaneses, “a menos que tal interpretação ou aplicação pareça 

ser desrazoável, possa resultar em uma manifesta injustiça, ou se prove contrária aos 

princípios e regras internacionais vinculantes para o Líbano”. Pelo que se conclui que o 

direito penal libanês será aplicado à luz do Direito Penal Internacional85.   

Além disso, o mesmo órgão proferiu entendimentos no sentido de que existindo 

a possibilidade de conflito entre os dois sistemas jurídicos, ainda que as leis libanesa e 

internacional se sobreponham parcialmente nesta área, o sistema jurídico que se mostra 

                                                 
82 RUNGE, Daniel T.P. The Special Tribunal for Lebanon’s unique beginnings, its political opposition 

and role as model for future ad hoc criminal tribunals for terrorism prosecution. Southwestern Journal 

of International Law, Vol. 18, p. 6, 2012. 
83 SHEHADI, Nadim; WILMSHURST, Elizabeth. The Special Tribunal for Lebanon: The UM on Trial? 

Middle East/Interntional Briefing Paper. Julho/2001. Apud: YUN, Janice. Special Tribunal for 

Lebanon: A Tribunal of na International Character Devoid of International Law. Santa Clara Journal of 

International Law.Vol.7, nº 2, pp. 181-195, 2010.   
84 Informações oficiais retiradas de Media advisory - Appeals Chamber ruling (16th February 2011). 

Disponível em: <http://www.stl-tsl.org/en/about-the-stl/unique-features/autonomous-pre-trial-judge>. 

Acesso em: 12 dez.2015. 
85 A título de ilustração, a pena de morte e o trabalho forçado, previstos no Código libanês, foram 

excluídos da lista de possíveis penalidades. Além disso, a inaplicabilidade da anistia e a interpretação à 

luz dos fatos específicos do caso e princípios de direito internacional no caso do crime de terrorismo 

também são bons exemplos de que o direito material libanês será aplicado à luz do Direito Penal 

Internacional. WETZEL, Jan Erik; MITRI, Yvonne. The Special Tribunal for Lebanon: A Court “Off the 

Shelf” for a Divided Country. The Law and Practice of International Courts and Tribunals. Leide: 

Koninklijke Brill NV, Vol. 7, pp. 106-107, 2008. 
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mais favorável ao arguido deve ser aplicado (in dubio pro reo). Não havendo nenhum 

conflito entre ambas, naturalmente, a lei libanesa deve ser aplicada.  

No controverso julgamento sobre terrorismo, também se pronunciou no sentido 

de que a definição de tal ato seria interpretada de forma extensiva pela corte. Explica-se. 

Ao analisar os elementos enumerados pela legislação libanesa para configuração do 

crime (‘ato intencional’, ‘visando propagação de terror’,‘uso de meios para criar perigo 

público’ e ‘meios listados’), ao contrário da abordagem que vem sendo adotada pelas 

cortes nacionais, que aplicam o dispositivo para qualificação de um ato como de 

terrorismo apenas quando os meios especificamente listados no dispositivo são usados, 

concluiu, em sua interpretação do Código Libanês, que a lista de meios de ataque é 

ilustrativa, não exaustiva, e, portanto, a definição do código pode ser mais amplamente 

interpretada. Na mesma decisão a câmara de apelações definiu o terrorismo como um 

crime internacional pela primeira vez.86  

Por fim, o tribunal possui cinco principais características diferenciadas87. Ele é o 

primeiro tribunal internacional a lidar com o terrorismo como um crime distinto no 

direito internacional, que é descrito pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas 

como uma "ameaça à paz e à segurança internacional", e sendo a sua definição legal 

aplicada de acordo com o direito criminal libanês conforme interpretação dada pelo 

tribunal, sendo o primeiro a ser estabelecido sem que nenhuns dos crimes nucleares do 

direito penal internacional fossem incluídos sob sua jurisdição88.  

                                                 
86 A ratio por detrás da decisão parece ser a necessidade de se superar o obstáculo imposto pelos meios 

listados no Código Penal Libanês, uma vez que a lista exclui, por exemplo, ataques com armas, pelo que 

alguns dos assassinatos ocorridos não poderiam configurar crime de terrorismo. Vide nota de rodapé 

número 88.  
87 Informações oficiais disponíveis em Unique features. Disponível em: http://www.stl-tsl.org/en/about-

the-stl/unique-features. 
88 O tribunal está aplicando a definição legal de terrorismo conforme o Código libanês. Na definição de 

terrorismo, então, os elementos que são: (i) um ato intencional, constituindo ou não uma infração ao 

abrigo de outras disposições do Código Penal Libenês, praticado com o objetivo de espalhar o terror e (ii) 

a utilização de um meio "suscetível de criar um perigo público”. Na lista de elementos do crime, então, 

temos o emprego de um meio "suscetível de criar um perigo público" e dentre possíveis instrumentos ou 

armas do crime são listados explosivos, materiais inflamáveis, produtos tóxicos ou corrosivos e agentes 

infecciosos ou microbianos. A Câmara de Apelação, contudo, já decidiu, em 16 de Fevereiro de 2011, que 

a lista de meios de ataque é ilustrativa, e não exaustiva, de forma a não excluir o emprego de armas de 

fogo, por exemplo, e outros possíveis instrumentos não previstos expressamente pela lei libanesa. Na 

mesma decisão a Câmara ainda definiu o terrorismo como um crime internacional pela primeira vez. Para 

consultar a decisão na íntegra ver Ayyash et al. (STL-11-01) > 16 February 2011 decision on the 

applicable law. Disponível em: <http://www.stl-tsl.org/en/the-cases/stl-11-01/filings/main-case/orders-

and-decisions/2949-f1424>. Acesso em: 12 dez.2015. Para mais informações e uma sistematização breve 

sobre a definição de terrorismo desenvolvida pelo Tribunal consultar Media advisory - Appeals Chamber 

ruling (16th February 2011). Disponível em: < http://www.stl-tsl.org/en/component/k2/201-media-

advisory-on-the-appeals-chamber-ruling-16th-february-2011?Itemid=226>. Acesso em: 12 dez.2015. 
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O julgamento à revelia (trial in absentia) é permitido, conferindo ao juiz um 

papel mais ativo típico de um modelo romano-germânico. Isso significa que um 

julgamento pode ocorrer mesmo sem a presença física do acusado. Isso não acontecia 

em matéria de justiça internacional desde os julgamentos de Nuremberg. Então, jamais 

havia acontecido em um tribunal internacional contemporâneo. A lógica é clara. A 

justiça não deve ser frustrada por um acusado foragido ou a má-fé de Estados que se 

recusam a entregá-lo.  

De acordo com o estatuto do STL, julgamentos à revelia são possíveis sob 

condições específicas e taxativas: (i) se o acusado renunciou ao direito de estar presente, 

(ii) se o acusado está foragido ou não pode ser encontrado, (iii) se o Estado em causa 

não tiver entregue o acusado ao Tribunal.  

É importante notar que uma vez entendido como ausente o acusado, deve ser 

constituída representação por um advogado de defesa perante o Tribunal. Se o acusado 

não o nomear, ele será designado pelo Escritório da Defensoria. Adicionalmente, ele 

tem todos os seus direitos garantido, inclusive os direitos de comparecer ao tribunal 

uma vez que o julgamento tenha sido iniciado e pedir por um novo julgamento ainda 

que seu caso já tenha sido encerrado. 

Ademais, de acordo e nos termos do material oficial de divulgação e informação 

do próprio tribunal, pela primeira vez na história dos tribunais internacionais o 

Escritório de Defesa foi estabelecido de forma independente, em igualdade de condições 

formais com o Escritório do Promotor, e um juiz ficou encarregado do pré-julgamento, 

aspecto único na justiça penal internacional89.  

Ele não é um mero juiz de instrução, mas tem na verdade papel essencial na 

avaliação de acusações e na preparação de casos para julgamento. Ele possui um 

escritório independente, não se sentando num banco de julgamento, e atuando com total 

autonomia em relação aos escritórios de defesa e promotoria. O seu papel é 

principalmente no início do processo, em que analisa as acusações apresentadas pelo 

Promotor e, se necessário, pode solicitar maiores esclarecimentos, revisões e conduzir 

                                                 
89 Para mais informações consulta a página oficial do Tribunal e assistir ao material audiovisual. 

Disponível em: < http://www.stl-tsl.org/en/about-the-stl/unique-features/a-defence-office >. Acesso em: 

12 dez.2015. Ver no mesmo sentido a explicação de Jan Erik Wetzel e Yvonne Mitri, que explicam que 

essa foi a primeira vez inclusive em que o Escritório da Defesa apareceu explicitamente institucionalizado 

no estatuto de um tribunal internacional. WETZEL, Jan Erik; MITRI, Yvonne. The Special Tribunal for 

Lebanon: A Court “Off the Shelf” for a Divided Country. The Law and Practice of International 

Courts and Tribunals. Leide: Koninklijke Brill NV, Vol. 7, pp. 97-98, 2008.  
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suas próprias investigações, pelo recolhimento de provas - incluindo aquelas a pedido 

da Promotoria, da Defensoria ou mesma das vítimas participando do processo.90 

 Finalmente, o tribunal buscou inovar e conceder às vítimas um papel mais ativo 

durante todas as fases processuais. Ainda que não lhes seja garantido o status de parte, 

nem, por extensão, o direito de peticionar indenizações (o que deve ser feito em foro 

nacional), é conferido o direito de acesso aos documentos e evidências apresentadas 

pelas partes e autorizada a submissão de suas próprias evidências. Também ficam 

autorizadas a pleitear oitiva de testemunhas e contribuir com e participar de 

interrogatórios. Por isso, diferente de outros tribunais internacionais, o STL conferiu às 

vítimas um papel para além de meros expectadores em audiências e participantes de 

programas de reconciliação e justiça transicional, lhes conferindo verdadeira voz e 

poder de participação e para influencia o processo.91 

 É evidente, então, que Tribunal pertence à categoria dos tribunais internacionais 

responsáveis por promover a justiça de transição no Líbano92.  

 

3. A LEGITIMIDADE DO TRIBUNAL ESPECIAL PARA O 
LÍBANO EM QUESTÃO 
 

É notável, pelo que foi exposto, que são complexos e diversos os desafios que se 

apresentam ao funcionamento do Tribunal Especial para o Líbano. Contudo, o desafio 

                                                 
90 No mesmo sentido, consultar página oficial do Tribunal. Disponível em <http://www.stl-

tsl.org/en/about-the-stl/unique-features/autonomous-pre-trial-judge>. Acesso em: 12 dez.2015. 
91 No mesmo sentido, consultar página oficial do Tribunal e assistir ao material audiovisual. Disponível 

em < http://www.stl-tsl.org/en/about-the-stl/unique-features/the-participation-of-victims>. Acesso em: 12 

dez.2015. 
92 Para uma análise sobre o Tribunal Especial para o Líbano e justiça de transição, explorando inclusive 

suas relações com os tribunais para a ex-Iugoslávia e Ruanda, ver BOUHABIB, Melia Amal. Power and 

Perception: The Special Tribunal for Lebanon. Berkley Journal Middle East and Islamic Law, Vol. 3, 

nº 3, pp. 173-205, 2013 e WETZEL, Jan Erik; MITRI, Yvonne. The Special Tribunal for Lebanon: A 

Court “Off the Shelf” for a Divided Country. The Law and Practice of International Courts and 

Tribunals. Leide: Koninklijke Brill NV, Vol. 7, pp. 81-114, 2008. Nos mesmo sentido, consultar 

HAFNOR, Tone. The Special Tribunal for Lebanon: Local perceptions and legitimacy challenges at the 

start of the trial proceedings. Master’s Thesis in Peace and Conflict Studies. Oslo: University of Oslo 

Press, pp. 39-43, 2012. Disponível em: <https://www.duo.uio.no/handle/10852/13421>. Acesso em: 12 

dez.2015. No sentido oposto, uma representação daqueles que entendem que o tribunal não configura 

instrumento de justiça de transição consultar NOW LEBANON. Too little justice in Lebanon – Talking to 

Habib Nassar. Março, 2011. Apud: How People Talk About the Lebanon Wars. A Study of the 

Perceptions and Expectations of Residents in Greater Beirut. International Center for Transitional 

Justice, p. 5, Outubro, 2014. Disponível em: < https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Lebanon-

FocusGroup-Report-2014.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2015.  
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da legitimidade parece ser o mais recorrentemente analisado pela literatura e, por isso, o 

foco de nossa investigação. A questão que se coloca, então, é se isso se deve a uma 

percepção pelos autores que se dedicam ao estudo do tribunal de que esse seria de fato o 

seu principal desafio ou se, conforme sustentamos, na verdade as mais diversas críticas 

e análises acabam sendo agrupadas sob um único termo.  

 Muitas das análises que apresentam críticas diversas ou realizam balanços sobre 

múltiplos e díspares aspectos positivos e negativos da constituição e da operação do 

tribunal não tratam necessariamente sobre questões de legitimidade. Em vários casos, 

não se está a analisar a legitimidade do tribunal, não obstante esse seja o termo utilizado 

em muitas dessas investigações, mas sim a realizar um mero juízo de valor sobre a 

instituição que, por ser difícil de traduzir em termos jurídicos, acaba sendo rotulada 

como sendo uma avaliação de legitimidade.  Por outro lado, muitas vezes legitimidade 

não é mencionada quando o autor está exatamente dedicando amplas páginas ao relato 

de críticas desse tipo.  

Retomando nossa crítica, então, nos propomos a analisar algumas – as quais 

consideramos – principais questões de legitimidade que a literatura sobre o tema tem 

produzido nos últimos tempos especificamente no que diz respeito ao STL. E 

buscaremos identificar quando realmente se tratam de críticas de legitimidade e sob qual 

tipo ou roupagem. Finalmente, concluiremos com algumas questões para reflexão e um 

balanço sobre a legitimidade do tribunal in casu.  

 

3.1. Legalidade e legitimidade normativa  

 

De forma lógica, e também do ponto de vista da cronologia da literatura, as 

primeiras questões que foram analisadas por estudiosos do tema dos tribunais 

internacionais ou os entusiastas do Direito Penal Internacional assim que o Tribunal 

Especial para o Líbano foi constituído, naturalmente, foram sua legalidade e 

legitimidade normativa.  

Algo que muito se questionou foi a forma pela qual o tribunal foi instituído. Os 

principais argumentos apontam no sentido de que apenas um grupo específico da 

população teve sua demanda atendida, em prejuízo de um conjunto mais amplo e 
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representativo nacional, e que o procedimento seguido para a sua criação não teria 

estado em conformidade com as regras internacionais aplicáveis que regulam o direito 

dos tratados. Vejamos.   

Há autores que viram a criação do STL como uma imposição da comunidade 

internacional, através de uma controversa resolução da ONU, de uma obrigação 

internacional ao Líbano. Isso teria acontecido quando o legislativo democraticamente 

eleito do país não aprovou o tratado-base institucional negociado pelas partes e o 

processo político para incorporação até então conduzido parecia não ser capaz de 

produzir nenhum desfecho. O CSONU, então, acabou interferindo na concepção do 

tribunal.93  

Assim, em um primeiro momento muito se discutiu se a Resolução 1757 

significava a imposição de uma obrigação no âmbito dos tratados internacionais ao 

Líbano, i.e. se o CSONU teria imposto a execução do tratado bilateral colocando-o em 

vigor unilateralmente, ou se o Conselho tinha apenas realizado a criação unilateral do 

tribunal por resolução94. As discussões se concentravam principalmente em um ponto.  

Caso o tribunal tivesse de fato sido imposto, isso teria se dado em violação à 

soberania libanesa e em detrimento do procedimento democrático e do compromisso 

                                                 
93 Nesse sentido ver BOSCO, Robert M. The Assassination of Rafik Hariri: Foreign Policy Perspectives. 

In: International Political Science Review. Sage Publications, Vol. 30, nº. 4, pp. 349-361, 2009; 

FASSBENDER, Bardo. Reflections on International Legality of the Special Tribunal for Lebanon. In: 

Journal of International Criminal Justice. Oxford: Oxford University Press, pp. 1091-1105, 2007. 

WETZEL, Jan Erik; MITRI, Yvonne. The Special Tribunal for Lebanon: A Court “Off the Shelf” for a 

Divided Country. The Law and Practice of International Courts and Tribunals. Leiden: Koninklijke 

Brill NV, Vol. 7, pp. 81-114, 2008; WIERDA, Marieke; NASSAR, Habib; MAALOUF, Lynn. Early 

Reflections on Local Perceptions, Legitimacy and Legacy of the Special Tribunal for Lebanon. In: 

Journal of International Criminal Justice. Oxford: Oxford University Press, pp. 1065-1081, 2007. 
94 As mais interessantes reflexões foram inicialmente levantadas por SERRA, Gianluca. Special Tribunal 

for Lebanon: A Commentary on its Major Legal Aspects. International Criminal Justice Review. Vol. 

18, nº 3, 2008, pp. 643-657. Sage Publications Online, pp. 344-355, 2008. Para mais informações sobre o 

relevante problema e seus possíveis impactos para o estudo sobre a extensão dos poderes do Conselho de 

Segurança da ONU ver FASSBENDER, Bardo. Reflections on International Legality of the Special 

Tribunal for Lebanon. In: Journal of International Criminal Justice. Oxford: Oxford University Press, 

pp. 1091-1105, 2007. A interessantíssima controvérsia jurídica foi solucionada pelo caso Ayyash et all 

julgado pelo tribunal, conforme didaticamente explicado em NIKOLOVA, Mariya; Ventura, Manuel J. 

The Special Tribunal for Lebanon Declines to Review UN Security Council Action: Retreating from 

Tadić’s Legacy in the Ayyash Jurisdiction and Legality Decisions. In: Journal of International 

Criminal Justice. Oxford: Oxford University Press, pp. 615-641, 2013. Ainda para um breve relato sobre 

as discussões ultra-vires consultar Antonio Cassese aponta que a Coalizão de oposição, o 8 de Março, era 

importante segmento da população e da política, representando xiitas, o Hezbollah, o Amal e o 

Moivmento Patriótico Livre do General Michel Aoun, e por ser tão forte e representativa se articulou 

exatamente para prevenir a aprovação do tratado no parlamento libanês, por considerar a instituição 

‘ilegal e ilegítima’. Constituindo esse relevante desafio de legitimidade. CASSESSE, Antonio. The 

Legitimacy of International Criminal Tribunals and the Current Prospects of International Criminal 

Justice. Leiden Journal of International Law, Vol. 25, nº 2, pp. 493-494, 2012. 
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internacional assumido pelas partes. Seria, então, flagrante afronta a diversas normas de 

direito internacional, como os princípios da autodeterminação e não intervenção e regras 

básicas de direito dos tratados reguladas pela Convenção de Viena.   

Dessa perspectiva, a instauração do tribunal poderia ser analisada do ponto de 

vista da legalidade, da conformidade jurídica com as normas de direito internacional 

aplicáveis ao caso, seja o direito dos tratados ou a Carta da ONU.  

A discussão sobre legitimidade normativa ganhou forma parecida. Os 

questionamentos sobre legitimidade pensada na sua dimensão relacional, em conexão 

com uma autoridade, levaram a um questionamento sobre a fonte dessa autoridade.  

Seria o tribunal legítimo à luz de sua constituição, no sentido normativo? 

Haveria um dever normativo de obedecer a seus comandos e poderia ser reconhecida 

uma autoridade se ela fosse ilegal, mas legítima normativamente? E se a resposta fosse 

positiva, de onde essa autoridade retiraria sua legitimidade? Por extensão da autoridade 

que a criou? Se entendermos que num estágio inicial legitimidade só pode ser delegada, 

nunca forjada, necessariamente da lei, de outra autoridade ou da soberania e deliberação 

popular, muitas eram as possibilidades.  

Segundo alguns autores, análises de legitimidade social e democrática também já 

poderiam ser operadas nesse momento ainda inicial, mesmo se considerarmos que tal 

legitimidade é uma qualidade a ser construída ao longo do tempo e, por isso de difícil 

avaliação num primeiro momento95. Nesse sentido, duas interessantes reflexões foram 

levantadas sob essa perspectiva.  

A necessidade de aprovação do acordo negociado entre a ONU e o Líbano, e por 

isso representante da vontade de ambas as partes, em conformidade com os 

procedimentos internos e constitucionais libaneses, seria condição sine qua non para o 

reconhecimento da legitimidade do tribunal em âmbito interno e internacional. Uma 

abordagem consensual (consensual approach) promovendo a adesão voluntária ao 

tratado, sem interferência na soberania nacional, se não era condição necessária, seria 

                                                 
95 É esse o entendimento de Yonatan Lupu, que entende que legitimidade do ponto de vista da percepção 

social, se não delegada diretamente pelo instrumento que institui a autoridade, só pode ser obtida através 

de um processo de construção ao longo do tempo. Por isso, os níveis de apoio popular mudam ao longo 

do tempo e cortes mais antigas e institucionalizadas tendem a obter maior deferência. LUPU, Yonatan. 

International Judicial Legitimacy: Lessons from National Courts. In: George Washington University - 

Department of Political Science. In: Theoretical Inquiries in Law, Vol. 14, nº 2, pp. 442 -444, 2013. 
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no mínimo um reforço nas percepções de legitimidade por parte da população, segundo 

alguns autores96.   

 Logo, sua criação sem aprovação do maior representante do povo, o 

Parlamento, calando o debate político e constitucional interno de um país soberano foi 

também um golpe fatal sob o ponto de vista da sua legitimidade social e democrática, 

que acabou se comprometendo aos olhos de vários analistas internacionais97. São esses 

dois exemplos de análise de legitimidade social e democrática, sendo que no último 

caso o autor optou por não utilizar o termo, anunciando que se limitaria à análise de 

legalidade, quando na verdade analisava legitimidade em sua dimensão popular. 

 

3.2. Legitimidades social e democrática  

 

Após uma controversa decisão no caso Ayyash et all, as discussões sobre a 

legalidade do tribunal e sua legitimidade normativa foram então ultrapassadas, sendo 

possível afirmar atualmente que sua criação com base no Capítulo VII da Carta da ONU 

é pacificamente entendida como legal, se não pela maior parte da literatura, conforme 

decidido pela própria corte 98. O passo seguinte da maior parte da literatura, então, foi se 

concentrar nas discussões sobre as legitimidades social e performática, em especial as 

percepções populares, que passaram a ser foco de investigação ou especulação em 

pesquisas.   

                                                 
96 WETZEL, Jan Erik; MITRI, Yvonne. The Special Tribunal for Lebanon: A Court “Off the Shelf” for a 

Divided Country. The Law and Practice of International Courts and Tribunals. Leiden : Koninklijke 

Brill NV, Vol. 7, pp. 81-114, 2008. Para discussões anteriores sobre possíveis problemas de legalidade 

consultar SERRA, Gianluca. Special Tribunal for Lebanon: A Commentary on its Major Legal Aspects. 

International Criminal Justice Review. Vol. 18, nº 3, 2008, pp. 643-657. Sage Publications Online, pp. 

344-355, 2008.     
97 Ver a posição de Bardo Fassbender em FASSBENDER, Bardo. Reflections on International Legality of 

the Special Tribunal for Lebanon. In: Journal of International Criminal Justice. Oxford: Oxford 

University Press, pp. 1091-1105, 2007. No mesmo sentido, Antonio Cassese aponta que a Coalizão de 

oposição, o 8 de Março, era importante segmento da população e da política, representando xiitas, o 

Hezbollah, o Amal e o Moivmento Patriótico Livre do General Michel Aoun, e por ser tão forte e 

representativa se articulou exatamente para prevenir a aprovação do tratado no parlamento libanês, por 

considerar a instituição ‘ilegal e ilegítima’. Constituindo esse relevante desafio de legitimidade. 

CASSESSE, Antonio. The Legitimacy of International Criminal Tribunals and the Current Prospects of 

International Criminal Justice. Leiden Journal of International Law, Vol. 25, nº 2, pp. 496, 2012. 
98 WETZEL, Jan Erik; MITRI, Yvonne. The Special Tribunal for Lebanon: A Court “Off the Shelf” for a 

Divided Country. The Law and Practice of International Courts and Tribunals. Leiden : Koninklijke 

Brill NV, Vol. 7, p. 90, 2008. 
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Nesse sentido um importante estudo de destaque deve ser mencionado. Uma 

importante tese de mestrado publicada pela Universidade de Oslo se propôs a investigar 

as percepções locais dos libaneses para identificar os principais desafios de legitimidade 

enfrentados pelo STL 5 anos após a sua criação, quando os procedimentos para 

julgamento estavam para começar. O estudo foi conduzido de forma empírica, através 

de entrevistas qualitativas e, por isso, apresentou resultados interessantes99.  

Foram identificados seis principais desafios: (i) a percepção de justiça seletiva, 

(ii) a percepção de politização,(iii) o descrédito das instituições domésticas, leia-se do 

executivo e do judiciário principalmente,(iv) o descrédito das instituições internacionais 

e a percepção de que existem “dois pesos e duas medidas”, (v) a percepção de 

irrelevância dos trabalhos conduzidos pela corte e  (vi) a  desconfiança em relação à 

Israel100. Apesar de separados em grupos núcleos, muitos dos elementos identificados 

estão interligados, como ilustraremos a seguir.  

A justiça seletiva diz respeito a dois problemas. Primeiro, o tribunal ficou 

conhecido no Líbano e na comunidade internacional como o Tribunal Hariri (Hariri 

Tribunal) e às vésperas do início dos procedimentos para julgamento não era incomum 

mencionar que aquele seria o julgamento de um único assassinato (one murder trial). A 

percepção sendo de que toda a estrutura do tribunal foi montada apenas para investigar e 

punir os responsáveis pelo assassinato de Rafik Hariri, desconsiderando diversos outros 

atentados políticos que antecederam ou sucederam o ataque ao ex-primeiro ministro. 

Naturalmente, a existência de um mandato tão reduzido e limitado acaba gerando 

acusação de justiça limitada (narrow justice), por isso seletiva101. 

Segundo, a criação de um tribunal internacional para o Líbano pela comunidade 

internacional naquele momento da história do país foi quase vista como uma situação de 

“antes tarde do que nunca”, na percepção de muitos. Afinal, passados mais de 15 anos 

desde o fim da Guerra Civil Libanesa e em meio a um conflito entre o Líbano e Israel 

durante o ano de 2006, a decisão seletiva de investigar e processar apenas os crimes 

                                                 
99 Para mais informações sobre a interessante metodologia de pesquisa e operacionalização do estudo 

consultar HAFNOR, Tone. The Special Tribunal for Lebanon: Local perceptions and legitimacy 

challenges at the start of the trial proceedings. Master’s Thesis in Peace and Conflict Studies. Oslo: 

University of Oslo Press, p. 1-8, p. 27-50 e Apêndices, 2012. Disponível em: 

<https://www.duo.uio.no/handle/10852/13421>. Acesso em: 12 dez.2015. 
100 HAFNOR, Tone. The Special Tribunal for Lebanon: Local perceptions and legitimacy challenges at 

the start of the trial proceedings. Master’s Thesis in Peace and Conflict Studies. University of Oslo,  

p.62, 2012. Disponível em: <https://www.duo.uio.no/handle/10852/13421>. Acesso em: 12 dez.2015. 
101 CHATHAM HOUSE. The Special Tribunal for Lebanon and the Quest for Truth, Justice and Stability. 

International Law Middle East and North Africa Programmes. Meeting Report, p. 6, 2010.  
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cometidos em conexão com o atentado à Hariri em 2005 parece injustificável, pois não 

existem dúvidas de que crimes internacionais também foram cometidos nos outros 

contextos.102  

Em 2007, inclusive, foi a vez de o Paquistão colocar a tese à teste, quando 

também solicitou o estabelecimento de um tribunal internacional ou mesmo uma 

comissão para investigar o assassinato da sua ex-primeira-ministra Benazir Bhutto. 

Mais uma vez, a comunidade internacional respondeu com um sonoro não.103  

Na percepção de alguns dos entrevistados, o fato de o Estado libanês não ter 

jamais buscado levar justiça às vítimas da guerra e do conflito Líbano-israelense, 

criando um senso de impunidade, indiferença e marginalização das mesmas, não escusa 

ou justifica o fato de a sociedade internacional ter feito o mesmo ao longo dos anos. Por 

isso, a seletividade e a passividade são condenadas.104   

Os crimes comuns, é claro, jamais poderiam ter sido julgados por um tribunal 

internacional. Todavia, nenhum tribunal foi constituído para julgar os inúmeros crimes 

de guerra, crimes contra a humanidade e genocídios cometidos durante o conflito por 

todas as partes envolvidas.  Se foram criados os Tribunais de Ruanda e da Iugoslávia, 

porque não um Tribunal Libanês capacitado para levar justiça a essas vítimas, em 

virtude da gravidade e extensão dos danos causados, da impunidade generalizada e da 

clara ameaça à paz e a segurança internacionais?  A seletividade não só do Estado 

libanês, mas da comunidade internacional foi fortemente questionada nesse sentido105.  

Assim, surge a percepção de que existem “dois pesos e duas medidas” na 

comunidade internacional, que aos olhos da população local parece não se diferenciar 

em nada (na posição que adotou) do Estado libanês e sua atuação ao longo dos últimos 

anos. Afinal, o tribunal foi estudado para ser investigado e constituído, em princípio, 

para julgar o assassinato de um líder político e, mesmo que depois o mandato tenha sido 

estendido, outros assassinatos que ocorreram nos meses que antecederam e se seguiram 

ao assassinato, conectados ou não aos eventos, acabaram não sendo investigados ou 

                                                 
102 HAFNOR, Tone. The Special Tribunal for Lebanon: Local perceptions and legitimacy challenges at 

the start of the trial proceedings. Master’s Thesis in Peace and Conflict Studies. University of Oslo, 

p.65-68, 2012. Disponível em: <https://www.duo.uio.no/handle/10852/13421>. Acesso em: 12 dez.2015. 
103 Idem. 
104 Idem. 
105 How People Talk About the Lebanon Wars. A Study of the Perceptions and Expectations of Residents 

in Greater Beirut. International Center for Transitional Justice, p. 14-22, Outubro, 2014. Disponível 

em: < https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Lebanon-FocusGroup-Report-2014.pdf>. Acesso em: 

12 dez. 2015.  
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levados à justiça. Isso comprometeu diretamente a visão de objetividade e 

imparcialidade do tribunal.106 

Na sequência, a politização e o descrédito das instituições domésticas também 

estão interligados.107 O favorecimento do executivo libanês, em detrimento do 

legislativo, pelo Conselho de Segurança misturou as duas questões. Conforme 

ilustramos, a ONU justificou a criação do tribunal em parte indicando que uma carta do 

Primeiro Ministro libanês havia sido enviada ao CSONU e que clamava pelo avanço do 

projeto por parte do órgão, a despeito dos impasses políticos internos e do bloqueio do 

processo legislativo pelos parlamentares.  

O problema que imediatamente se colocou foi a discussão sobre a politização da 

questão pelo Conselho ao atropelar o processo interno libanês, levantando 

questionamentos sobre a real intenção do projeto, conforme transparece numa 

declaração de Emile Lahoud destacada mais abaixo. O Conselho se expôs de forma 

vulnerável a acusações de estar tentando, a um só tempo, estabelecer uma nova ordem 

política pró-ocidente no Líbano e punindo o governo sírio por vias difusas, funcionando 

a favor dos interesses de potências estrangeiras.  

 No caso, a crítica não parece infundada e pode ser compreendida por uma 

simples análise dos interesses que países como Estados Unidos, Reino Unido e França 

possuem no país. Eles são não só de ordem histórica e econômica, mas especialmente 

estratégica. A ameaça de que o tribunal atue sobre o domínio de potências estrangeiras, 

como uma forma de instrumento para avançar seus interesses, é um fator forte que 

poderia minar parte de sua legitimidade, claramente aqui na sua dimensão social108. 

Nesse contexto também se apresenta a questão do descrédito das instituições 

domésticas de forma interligada com a seletividade. O problema da “questão da 

impunidade” nos sistemas político e jurídico libanês remonta aos anos da Guerra Civil 

(1975-1990). Apesar dos inúmeros crimes cometidos por todas as partes no conflito, 

                                                 
106 Alguns questionamentos interessantes são porque levar a justiça seletiva a um país que está farto dela? 

Como pode a justiça internacional diferenciar entre vítimas? Foram algumas das principais perguntas 

suscitadas por WIERDA, Marieke; NASSAR, Habib; MAALOUF, Lynn. Early Reflections on Local 

Perceptions, Legitimacy and Legacy of the Special Tribunal for Lebanon. In: Journal of International 

Criminal Justice. Oxford: Oxford University Press, pp. 1065-1081, 2007. 
107 HAFNOR, Tone. The Special Tribunal for Lebanon: Local perceptions and legitimacy challenges at 

the start of the trial proceedings. Master’s Thesis in Peace and Conflict Studies. University of Oslo, 

p.68-75, 2012. Disponível em: <https://www.duo.uio.no/handle/10852/13421>. Acesso em: 12 dez.2015. 
108 BOSCO, Robert M. The Assassination of Rafik Hariri: Foreign Policy Perspectives. In: International 

Political Science Review, Sage Publications, Vol. 30, nº. 4, pp. 358, 2009. 
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nenhum tribunal julgou qualquer caso comum relacionado aos eventos. Após os 15 anos 

sangrentos que marcaram para sempre a história e a sociedade libanesa, uma amnésia 

completa por parte da população foi incentivada e imposta pelo governo, o que 

culminou com a criação da Lei de Anistia de 1991, na qual, de forma extremamente 

seletiva e discriminatória, todos os crimes e seus autores foram perdoados, com exceção 

dos crimes políticos, o que permitiu a perseguição e punição, em especial, da oposição 

síria durante o pós-guerra.109  

A consequência mais imediata, e claramente desejada, foi o julgamento e a 

perseguição apenas dos que cometeram crimes contra líderes religiosos, chefes políticos 

e membros do governo central e suas agências, criando dois grupos distintos. Aqueles 

que pertenciam às camadas de poder, que poderiam acessar a justiça e “fazer valer seus 

direitos”, e aqueles que pertenciam às camadas comuns, e não teriam direito a acessar 

qualquer forma de justiça, pelo que apenas assassinatos políticos cometidos pela 

oposição síria, na prática, foram julgados. Assim, tendência à seletividade e à 

impunidade acabou se tornando um traço do sistema judiciário libanês nos anos que se 

seguiram110.  

A percepção de irrelevância em relação aos trabalhos da corte está estreitamente 

ligada a essa questão111. Ela é resultado da crença de que nenhum tribunal é realmente 

justo e imparcial, pois a visão de justiça e mesmo a representação do que significa o 

poder judiciário por parte dos libaneses estão contaminadas por anos de uma história de 

descrédito, corrupção e seletividade. Mais uma indicação de como a percepção social é 

prejudicada. Ademais, considerações sobre o prolongamento dos trabalhos do tribunal, 

sobre o descrédito na possibilidade de reforma do sistema judiciário e sobre os custos 

operacionais da corte se apresentam. 

                                                 
109 WIERDA, Marieke; NASSAR, Habib; MAALOUF, Lynn. Early Reflections on Local Perceptions, 

Legitimacy and Legacy of the Special Tribunal for Lebanon. In Journal of International Criminal 

Justice. Oxford: Oxford University Press, pp. 1067-1075, 2007. 
110 Os autores ilustram como a história libanesa passou a ser marcada pela impunidade a partir de então e 

como diversas outras leis, após sucessivos conflitos e guerras civis menores, adotaram a mesma 

abordagem seletiva, em especial depois da cessação de conflitos nos quais Israel estava envolvido. 

WIERDA, Marieke; NASSAR, Habib; MAALOUF, Lynn. Early Reflections on Local Perceptions, 

Legitimacy and Legacy of the Special Tribunal for Lebanon. In Journal of International Criminal 

Justice. Oxford: Oxford University Press, pp. 1065-1081, 2007.  
111 HAFNOR, Tone. The Special Tribunal for Lebanon: Local perceptions and legitimacy challenges at 

the start of the trial proceedings. Master’s Thesis in Peace and Conflict Studies. University of Oslo, 

p.81-83, 2012. Disponível em: <https://www.duo.uio.no/handle/10852/13421>. Acesso em: 12 dez.2015. 
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Quanto à demora na condução da justiça internacional, ela só causa maior 

inquietude, pois a população começa a se perguntar como um tribunal que vem 

operando, até o momento do estudo a 5 (cinco), e até o presente a exatamente 10 (dez), 

anos ainda não conseguiu concluir seus trabalhos.  

A legitimidade popular é comprometida pela lógica de que “justiça atrasada é 

justiça negada” (justice delayed is justice denied). O descrédito é consequência natural 

da experiência doméstica e se confunde com a crítica aos custos operacionais. Muitos 

libaneses não têm esperança ou perspectiva de melhora quanto ao judiciário doméstico e 

acreditam adicionalmente que, se algo de realmente bom fosse intentado pelos 

envolvidos, todo o dinheiro gasto com a manutenção do tribunal ao longo desses anos 

deveria ter sido investido da reforma do sistema judiciário libanês e não com uma 

instituição temporária internacional.  

Já o descrédito das instituições internacionais se refere especificamente, nesse 

caso, ao ceticismo de uma parte significativa da população em relação à iniciativa da 

ONU e tem, em especial, quatro motivos: a sua continua falha ao longo dos anos para 

solucionar o conflito árabe-israelense, a contínua violação por Israel das resoluções 

referentes à ocupação de territórios palestinos com o seu aval, a ausência de atuação 

para imposição de remédios após diversos outros conflitos anteriores e posteriores ao 

assassinato de Hariri e, por fim, a impressão de que a maior parte das suas decisões são 

tomadas com base nos interesses das ‘grandes potências ocidentais’ que compõem o 

CSONU.112 

As palavras do presidente pró-sírio Emile Lahoud num pronunciamento público 

expressam bem essa descrença:  

“Como pode esse tribunal alcançar resultados jurídicos legais e 

estabelecer direitos judicializáveis quando a Síria e um grande segmento da 

população libanesa o rejeitam? Como podem suas decisões serem 

implementadas sem criar tensão? Quando percebemos que os estados que mais 

pressionam em favor da criação do tribunal são os Estados Unidos, o Reino 

Unido e a França, a grande questão que se coloca é se o objetivo deles é 

realmente trazer justiça e verdade ou introduzir seus interesses na região através 

dele?” 113 

                                                 
112 WETZEL, Jan Erik; MITRI, Yvonne. The Special Tribunal for Lebanon: A Court “Off the Shelf” for a 

Divided Country. The Law and Practice of International Courts and Tribunals. Koninklijke Brill NV, 

Leiden, Vol. 7, pp. 111-114, 2008. 
113 Tradução livre do original: “How can this tribunal achieve legal results and establish judicial rights 

when it is rejected by a large segment of the Lebanese population and by Syria? How can its resolution 

be implemented without creating tension? When we see that states pushing most for this tribunal are the 
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Aqui é interessante explorar dois pontos adicionais. Parte da literatura tem 

afirmado, com base em pesquisas e estudos empíricos, que muito do apoio e da 

percepção negativa com relação a tribunais internacionais não deriva de uma opinião 

direta em relação àquela instituição em particular, mas na verdade se baseia na falta de 

informações especificas e no acesso somente a informações mais amplas sobre as 

instituições que o público diretamente associa a eles114. No caso do STL, então, faz 

sentido que o descrédito da ONU, responsável por instituir o tribunal por meio de uma 

resolução e atropelando o processo democrático e constitucional libanês, tenha 

implicações sobre as percepções locais referentes ao tribunal libanês. De forma que se 

opera uma limitação do tribunal (court curbing)115 e função de sua associação com uma 

outra instituição.  

Além disso, a visão de parte da população, e mesmo alguns autores, de que o 

tribunal poderia ser utilizado como um instrumento de outros atores para influenciar e 

manipular a política libanesa toca em outro ponto central. A discussão sobre decisões 

estritamente jurídicas e políticas, politização do judiciário e neutralidade116. Não temos 

a pretensão de elaborar em poucas linhas sobre tema tão complexo e sobre o qual 

extensa literatura específica e de qualidade já foi produzida. Mas é interessante ressaltar 

que o “mito da legalidade estrita” não mais se sustenta, de forma que a neutralidade e a 

imparcialidade exigidas do juiz, não impedem sua atuação num ambiente 

                                                                                                                                               
US, the UK and France, the big question is whether their aim is really to bring truth or to introduce their 

interests in the region through it?” conforme veiculado em artigo do Heral Tribunal. Lebanon’s pro-

Syrian President Objects to Draft international Court in Hariri Murder. International Herald Tribune. 

30 de outubro de 2006. Apud: WIERDA, Marieke; NASSAR, Habib; MAALOUF, Lynn. Early 

Reflections on Local Perceptions, Legitimacy and Legacy of the Special Tribunal for Lebanon. In 

Journal of International Criminal Justice. Oxford: Oxford University Press, p. 1074, 2007. 
114 Nesse sentido consultar CALDERA, Gregory A. ;GIBSON James L. The Legitimiacy of the Court of 

Justice of the European Union : Models for Institutional Support. American Political Science Review, 

Vol 89, nº 356, 1995; e LUPU, Yonatan. International Judicial Legitimacy: Lessons from National 

Courts. In: George Washington University - Department of Political Science. Theoretical Inquiries in 

Law, Vol. 14, nº 2, p. 437-454, 2013. 
115 O conceito de court curbing, traduzido livremente como restrição, limitação ou inibição de corte está 

relacionado à redução ou contensão da legitimidade de uma corte podendo ser provocado por diversos 

fatores, mas invariavelmente tem por efeito a impossibilidade ou dificuldade da instituição de 

efetivamente implementar decisões e políticas. LUPU, Yonatan. International Judicial Legitimacy: 

Lessons from National Courts. In: George Washington University - Department of Political Science. 

Theoretical Inquiries in Law, Vol. 14, nº 2, p. 438; 452, 2013. 
116 HAFNOR, Tone. The Special Tribunal for Lebanon: Local perceptions and legitimacy challenges at 

the start of the trial proceedings. Master’s Thesis in Peace and Conflict Studies. University of Oslo, 

p.71-75, 2012. Disponível em: <https://www.duo.uio.no/handle/10852/13421>. Acesso em: 12 dez.2015. 
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reconhecidamente político. Cada lado, então, tenta manipular como pode a acusará o 

outro de manipular e utilizar o tribunal par alcançar objetivos políticos. 117 

A literatura apenas prescreve cautela para que sua legitimidade social ou popular 

não seja colocada em risco, tendo em vista que já há estudos que apontam que cortes 

que se apresentam de maneira apolítica e limitam sua atuação o máximo possível à 

esfera do jurídico, obtém maiores níveis de legitimidade. Assim, uma fórmula simples 

de prescrição de legitimidade social proposta por Yonatan Lupu, por exemplo, é que as 

cortes adotem como estratégia de atuação e apresentação para seu público uma posição 

apolítica e imparcial.118   

Por fim, a desconfiança em relação à Israel surgiu ainda durante a fase de 

condução das investigações e se estendeu ao momento de sua limitação de jurisdição e 

operação. A percepção popular é de que o potencial papel e o envolvimento de Israel no 

assassinato de Hariri jamais foram escrutinizados pelas investigações da ONU e pela 

sua corte. Para muitos os assassinatos marcados (targeted assassinations) são parte da 

política de Israel e, por isso, o Estado deveria estar naturalmente na lista de suspeitos.119  

A limitação de jurisdição aprovada no estatuto do STL, no mesmo sentido, teria 

sido aprovada pelo CSONU apenas por permitir a restrição do escopo de atuação da 

corte de forma que a atuação das forças de Israel durante o conflito de 2006 não 

poderiam passar pelo seu escrutínio. É controverso discutir a violação de normas 

internacionais pelos dois países durante o conflito, mas tudo leva a crer – e a Anistia 

Internacional acabou por concluir em um relatório posterior – que tanto Israel quanto o 

Hezbollah teriam cometido violações de direito internacional, em especial de direito 

humanitário e crimes de guerra, no decorrer do conflito120.  

 

3.3. Legitimidades performática e teleológica  

 

                                                 
117 LUPU, Yonatan. International Judicial Legitimacy: Lessons from National Courts. In: George 

Washington University - Department of Political Science. Theoretical Inquiries in Law, Vol. 14, nº 2, p. 

451, 2013. 
118 Ibidem, pp. 442-449. 
119 HAFNOR, Tone. The Special Tribunal for Lebanon: Local perceptions and legitimacy challenges at 

the start of the trial proceedings. Master’s Thesis in Peace and Conflict Studies. University of Oslo, 

p.75-78, 2012. Disponível em: <https://www.duo.uio.no/handle/10852/13421>. Acesso em: 12 dez.2015. 
120 Idem. Para acessar o relatório original da Anistia Internacional ver a página oficial da organização. 

Disponível em: <https://www.amnesty.org/en/documents/mde02/025/2006/en/>.Acesso em: 12 dez.2015. 
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Outro grupo de críticas, que passaremos a explorar agora, pertence ao âmbito de 

discussões sobre as legitimidades performática e teleológica. Naturalmente, 

cronologicamente esses estudos são os mais recentemente desenvolvidos, sendo recente 

motivo de preocupação e análise pelos estudiosos do tema da legitimidade dos tribunais 

internacionais. Essas críticas são em sua maior parte positivas, elaboradas 

principalmente para construir e defender a legitimidade do tribunal como um constructo 

ao longo do tempo.  

Um interessante estudo sobre legitimidade performática e teleológica foi 

conduzido pela Chatham House, que produziu um relatório com os principais pontos e 

ideias discutidos durante seu Programa em Direito Internacional e Oriente Médio e 

Norte da África em novembro de 2010, o qual foi conduzido em consulta e com a 

participação de representantes do Centro Internacional para Justiça de Transição e do 

Tribunal do Líbano121. 

O principal questionamento do estudo é como medir e definir sucesso no caso de 

um tribunal internacional híbrido, sendo possível afirmar, então, nos termos de nosso 

estudo, que há uma preocupação com a mensuração de efetividade.  A partir disso, 

partindo para reflexões sobre justiça de transição, estabilidade e justiça internacional, é 

discutida a importância da cultura do consenso e do compromisso para a história, a 

composição e a formação da sociedade libanesa, o que se reflete em todos os seus 

níveis, inclusive no sistema de governo confessional institucionalizado na política do 

país. Para, então, finalmente começar a discutir legitimidade, legado, contribuição e 

desenvolvimento.    

Dentre os pontos indagados pelo estudo, temos preocupações teleológicas como 

o questionamento de como promover a paz e a estabilidade no país e na região, como 

facilitar a transição para a democracia, como promover a unidade nacional e a 

reconciliação, como estabelecer a responsabilidade individual de criminosos e combater 

a impunidade, como evitar a incitação à justiça retributiva e como insistir na 

transparência da prestação de contas (accountability).  

Por outras palavras, o grupo de estudos entende que o Tribunal do Líbano 

poderia se legitimar através de suas metas, fins ou objetivos últimos, se tomasse cada 

                                                 
121 CHATHAM HOUSE. The Special Tribunal for Lebanon and the Quest for Truth, Justice and Stability. 

International Law Middle East and North Africa Programmes. Meeting Report, 2010. 
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vez mais eles em conta eles no desempenho de suas funções, utilizando-os para guiar a 

sua atuação.  

A lógica aqui é simples. Se a maioria da população acredita nos valores e 

princípios que o tribunal reflete ou busca promover, algum grau de legitimidade é 

necessariamente acrescentado. Mas não qualquer grau de legitimidade social genérica, 

mas, na verdade, especificamente legitimidades teleológica e performática, relacionadas 

aos fins perseguido pela instituição e a forma como conduz seus procedimentos internos 

para alcançar aceitação popular, respectivamente.  

Para melhor compreender como esses tipos de legitimidade se diferenciam dos 

anteriores e ao mesmo tempo se relacionam entre si, selecionamos outros interessante 

estudo. Em meio às investigações da UNIIIC, muitas acusações surgiram de que as 

autoridades sírias e libanesas estavam se envolvendo na condução das investigações e 

interferindo e prejudicando o desenrolar das diligências. Ademais, diversos e 

subsequentes profissionais das Nações Unidas tiveram seus trabalhos desafiados em 

termos de imparcialidade, independência e transparência.122  

Na condução das investigações, o famoso Relatório FitzGerald (Peter 

FitzGerald Report on the Mission of Inquiry into the Circumstances, Causes and 

Consequences of the 14 February Beirut Bombing)  e a Comissão e os Relatórios 

Mehlis (do primeiro investigador e depois promotor alemão Detlev Mehlis) sofreram 

amplas críticas quanto à credibilidade das informações que produziram, em virtude do 

desrespeito de diversas regras e violações de princípios básicos de investigação 

criminal. Apenas quando Serge Bremmertz assumiu e as investigações tomaram um 

formato mais técnico, a legitimidade e imagem do tribunal se fortaleceram123.   

É evidente que o principal foco de investigação nesse tipo de estudo não são 

tanto as percepções sociais e as complexas relações políticas entre os diversos Estados 

envolvidos na questão libanesa, nem mais as relações entre o tribunal e a população 

civil. Para muitas instituições internacionais, e os tribunais não são nenhuma exceção a 

essa premissa, parte da sua legitimidade está ligada a sua atuação, a sua performance 

enquanto ator no cenário internacional – a chamada legitimidade performática – no 

                                                 
122 BOUHABIB, Melia Amal. Power and Perception: The Special Tribunal for Lebanon. Berkley 

Journal Middle East and Islamic Law, Vol. 3, nº 3, pp. 177-188, 2013. 
123 BOUHABIB, Melia Amal. Power and Perception: The Special Tribunal for Lebanon. Berkley 

Journal Middle East and Islamic Law, Vol. 3, nº 3, pp. 173-205, 2013. 
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interesse de um grande número de pessoas e de acordo com os melhores padrões de 

justiça processual e investigativa internacional. 

Se adicionarmos ainda algo mais, exigindo que essa atuação tenha como fim 

alcançar objetivos considerados universal e desejáveis por toda a comunidade 

internacional, estamos diante da legitimidade teleológica. Nesse sentido, estudos como 

os desenvolvidos por Melia Amal Bouhabib e a Chatam House analisam as 

legitimidades performática e teleológica ao realizar uma apreciação da forma como o 

tribunal internacional tem atuado perante a população libanesa, como tem conduzido 

suas relações com os locais, como conduziu as investigações e como funcionam e são 

aplicadas na prática suas regras procedimentais e garantias fundamentais processuais.No 

caso do STL é isso que ocorre principalmente em relação às vítimas e as suas funções 

simbólicas. É aqui que legitimidade teleológica e performática se encontram.   

Mas a título de exemplo, as duas podem ser analisadas, naturalmente, de forma 

separada. Interessante estudo aponta que o estabelecimento e funcionamento do tribunal 

libanês teriam como objetivo último reforçar a norma internacional que proíbe os 

assassinatos políticos, em relevante contribuição ao avanço da institucionalização e 

judicialização das relações internacionais, promovendo a justiça restaurativa às vítimas. 

Esse seria por si só um elemento legitimador de uma perspectiva teleológica 

exclusivamente.  124  

O avanço das relações internacionais rumo a um caminho mais 

institucionalizado e civilizado, e um comprometimento cada vez maior da sociedade de 

estados com as ideias de justiça, com o primado do Direito e com a busca pela solução 

pacífica de controvérsias, é com certeza salutar e desejável do ponto de vista da 

comunidade internacional. Nesse sentido, a simples implementação do tribunal sob o 

esse formato idealizado e sob essa justificativa automaticamente contribui 

positivamente para avanço de tal norma internacional e, por extensão, já é em si um 

motivo legitimador teleológico, por contemplar metas, fins ou objetivos últimos 

desejáveis do ponto de vista social.125 

Além disso, outros elementos legitimadores teleológicos seriam: dentre seus 

impactos de mais longo prazo, a sua capacidade para influenciar as relações sírio-

                                                 
124 BOSCO, Robert M. The Assassination of Rafik Hariri: Foreign Policy Perspectives. In: International 

Political Science Review, Sage Publications, Vol. 30, nº. 4, pp. 359-3690, 2009. 
125 MENEZES, Wagner. O Tribunal Especial para o Líbano. Tribunais Internacionais: Jurisdição e 

Competência. 1ª Ed. São Paulo: Saraiva, passim, 2013. 
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libanesas, de forma a constranger as autoridades sírias a abandonar sua política de 

intervenção direta nos assuntos internos e externos libaneses (o que acaba por minar a 

soberania de fato do país a algum tempo), bem como, por extensão, a sua contribuição 

para a consolidação de uma real soberania libanesa. Esses também costumam ser 

apontados como motivos e efeitos legítimos e extremamente desejáveis do ponto de 

vista das possíveis contribuições do tribunal para a sociedade e o direito internacional, 

sendo possíveis fatores por si só de legitimação, repisa-se eminentemente teleológica.  

No mesmo sentido, as importantes decisões legais que já foram e ainda virão a 

ser proferidas pelo tribunal. Toda corte internacional sempre avança, ainda que apenas 

pequenos passos, o direito internacional no sentido de sua maior consolidação, da 

segurança jurídica e desenvolvimento e aprimoramento da justiça internacional. Mas  

em alguns casos específicos, questões importantes podem se apresentar e proporcionar 

ao tribunal uma oportunidade especial para avançar mais em seu legado.  

No caso do Tribunal Especial para o Líbano, temos relevantes problemas 

jurídicos que se colocaram diante dos juízes, como as questões referentes à definição de 

terrorismo internacional126, à norma internacional de proibição ao assassinato político, a 

oportunidade para uma aplicação maior do processo civil mais garantista da tradição 

romano-germânica (civil law)127, entre outros, pelo que será uma enorme oportunidade 

de avançar importantes legados materiais jurídicos.  

Da mesma forma, incontáveis atores políticos e acadêmicos apontam que o 

tribunal tem um importante papel a exercer de forma a influenciar na dinâmica da 

sociedade e do sistema de justiça libanês. Nesse sentido, seria muito importante a sua 

                                                 
126 A polêmica questão já foi respondida na última decisão “Interlocutory Decision on the Applicable 

Law: Terrorism, Conspiracy, Homicide, Perpetration, Cumulative Charging”, expedida pela Câmara de 

Apelação em 16 de fevereiro de 2011. Dada a inexistência de uma definição internacional de terrorismo 

por meio de instrumentos escritos, como tratados, o tribunal foi a primeira corte internacional vestida de 

jurisdição sobre o crime de terrorismo internacional e sua decisão poderá ter implicações importantes para 

o desenvolvimento do Direito Internacional. Atualmente, diversos autores e autoridades vem 

interpretando a decisão e produzindo artigos sobre o asunto. Ver notas de rodapé números 85, 88 e 94.   
127 O sistema jurídico ou, como alguns autores preferem identificar, a tradição jurídica libanesa faz parte 

da família do Civil Law, em oposição ao Common Law. Normalmente, a justiça internacional , em 

questões procedimentais, empresta mais regra da tradição anglo-saxã do que da tradição romano-

germânica, mas o tribunal do Líbano terá uma oportunidade de inovar e aplicar diversos comunismos de 

Civil Law previstos na legislação libanesa, em especial aqueles mais característico de um sistema 

garantista, que confere mais recursos, remédios ou direitos processuais aos acusados. WIERDA, Marieke; 

NASSAR, Habib; MAALOUF, Lynn. Early Reflections on Local Perceptions, Legitimacy and Legacy of 

the Special Tribunal for Lebanon. Journal of International Criminal Justice. Oxford: Oxford 

University Press, pp. 1065-1081, 2007. 
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contribuição para a redução da impunidade generalizada, experimentada pelo Líbano ao 

longo dos últimos anos 30 anos, e fortalecimento do sistema jurídico doméstico.128  

  O tribunal tem importante papel a desenvolver no sentido de reverter uma 

histórica impunidade generalizada, conferindo maior segurança e senso de justiça à 

população, bem como lhe oferecendo a oportunidade de aperfeiçoar as condições de 

gozo do seu direito de acesso à justiça de fato, e também no fortalecimento do sistema 

jurídico doméstico, sendo importante nesse ponto o desenvolvimento e a capacitação 

das equipes de investigação e administração da justiça e o auxílio no desenvolvimento 

da autoridade e independência dos juízes locais.  

Os desafios são grandes. Em especial para um tribunal que se encontra 

localizado na Holanda e possui apenas um escritório em Beirute. E é nesse ponto que 

chegamos à legitimidade procedimental exclusiva. A legitimidade procedimental ou 

performática129 está associada ao desempenho da atividade jurisdicional de uma corte. 

Por isso, é importante principalmente nos casos em que um tribunal já foi concebido 

com pouca ou nenhuma legimitidade, como foi o caso do STL, ou quando sua 

legitimidade foi limitada em excesso (court curbing)130.  

É nessa dimensão na qual um tribunal internacional realmente vira dono do seu 

próprio destino. Na legitimidade performática, a instituição pode estabelecer sua 

legitimidade através de estratégias e políticas cuidadosamente estabelecidas de forma a 

melhorar sua imagem e ampliar sua autoridade para obter reconhecimento, deferência e 

observância. Faz parte consciente de sua estratégia de atuação e é planejamento com 

objetivo de incrementar sua legitimidade perante a população afetada.  

                                                 
128 Nesse sentido ver CASSESSE, Antonio. The Legitimacy of International Criminal Tribunals and the 

Current Prospects of International Criminal Justice. Leiden Journal of International Law, Vol. 25, nº 

02, pp. 491-501, 2012;  BOUHABIB, Melia Amal. Power and Perception: The Special Tribunal for 

Lebanon. Berkley Journal Middle East and Islamic Law, Vol. 3, nº 3, pp. 173-205, 2013; BOSCO, 

Robert M. The Assassination of Rafik Hariri: Foreign Policy Perspectives. In: International Political 

Science Review, Vol. 30, nº. 4, Setembro, 2009. Sage Publications, pp. 349-361, 2009. Disponível em: 

<http://www.jstor.org/stable/25652915>. Acesso em: 12 dez. 2015; HAFNOR, Tone. The Special 

Tribunal for Lebanon: Local perceptions and legitimacy challenges at the start of the trial proceedings. 

Master’s Thesis in Peace and Conflict Studies. University of Oslo, 2012; NIKOLOVA, Mariya; 

VENTURA, Manuel J. The Special Tribunal for Lebanon Declines to Review UN Security Council 

Action: Retreating from Tadić’s Legacy in the Ayyash Jurisdiction and Legality Decisions. Journal of 

International Criminal Justice. Oxford: Oxford University Press, pp. 615-641, 2013; RUNGE, Daniel 

T.P. The Special Tribunal for Lebanon’s unique beginnings, its political opposition and role as model for 

future ad hoc criminal tribunals for terrorism prosecution. Southwestern Journal of International Law, 

Vol. 18, 2012. 
129 CASSESSE, Antonio. The Legitimacy of International Criminal Tribunals and the Current Prospects 

of International Criminal Justice. Leiden Journal of International Law, Vol. 25, nº 2, p. 493, 2012. 
130 Ver nota de rodapé número 115. 
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É diferente da legitimidade teleológica porque, ainda que possível, não é 

necessários que os mesmo elementos sejam enfocados para analisar as implicações de 

legitimidade nos dois casos. É plausível, inclusive, afirmar que em muitos dos casos o 

ponto de vista é completamente oposto. O enfoque aqui é a atuação da instituição e a 

forma como suas estratégias de interação com a população e condução interna dos seus 

trabalhos podem ser fatores de legitimidade (performática) e não quais os possíveis fins 

e objetivos que levaram a sua instituição e orientam a condução de suas funções 

(teleológica).  

Por isso, do ponto de vista da legitimidade performática é importante promover a 

neutralidade, transparência, imparcialidade e independência. A diversidade, igualdade, 

qualidade técnica e experiência do quadro de funcionários. Incentivar os sentimentos de 

apropriação e pertencimento por parte da população local, o estabelecimento de 

programas e estratégias de aproximação, o fomento de comunicação, apoio, educação e 

treinamento com um amplo público alvo, incluindo estudantes, jornalistas, professores, 

juízes, funcionários e serventuários públicos e o resto da população como um todo 

atingida pelos canais de mídia.131  

Assim, há autores apontam a necessidade de se estabelecer um forte e planejado 

Outreach Program, nos modelos do implementado pelo Tribunal de Ruanda, capaz de 

estabelecer eficientes canais de comunicação entre o Tribunal e a população local. 

Apenas com a intensa participação da sociedade civil no projeto e funcionamento do 

tribunal e com estratégicos canais de comunicação com a população e com a mídia local 

e regional a corte conseguirá reverter ou combater esse tipo de visão.132 

Ainda, inclusive para minimizar a percepção de politização do tribunal, a equipe 

jurídica e os atores políticos envolvidos na questão devem se esforçar para estabelecer 

uma elevada transparência no seu funcionamento, garantir a maior representatividade 

possível de libaneses, árabes e outros locais na composição do pessoal (staff)133, 

advogar pela imparcialidade do mecanismo de financiamento e abrir canais oficiais de 

diálogo com a coalização opositora buscando sua cooperação voluntária, em especial 

                                                 
131 BOUHABIB, Melia Amal. Power and Perception: The Special Tribunal for Lebanon. Berkley 

Journal Middle East and Islamic Law, Vol. 3, nº 3, passim, 2013. 
132 WIERDA, Marieke; NASSAR, Habib; MAALOUF, Lynn. Early Reflections on Local Perceptions, 

Legitimacy and Legacy of the Special Tribunal for Lebanon. In Journal of International Criminal 

Justice. Oxford: Oxford University Press, pp. 1065-1081, 2007. 
133 Idem. 
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com o Hezbollah e  a Síria, que não se opõe ao julgamento dos responsáveis, mas sim a 

forma de justiça imposta pela ONU134.  

Combater a ideia de que apenas um tribunal libanês, solucionará um assunto 

libanês é fundamental para que o sua legitimidade perante a população local e a 

comunidade internacional seja construída e resultados efetivos possam ser alcançados 

ao final dos julgamentos. Assim, mesmo sob as críticas de seletividade, polizitação e  

desconsideração da representação democrática, entre outras, ainda é possível para a 

corte se reinventar, arquitetar e projetar sua própria legitimidade. É um simples jogo de 

imagem, investimento, credibilidade e apoio. Esse é o poder da legitimidade 

performática. 

Alguns exemplos podem ilustrar bem esse ponto no caso do Tribunal do Líbano. 

A corte tem investido pesadamente em estratégias de divulgação de informação e 

aproximação. Não apenas através de páginas na internet exclusivamente dedicadas à 

comunicação com a imprensa e com a população local, mas também promovendo 

eventos e intercâmbios, como conferências para discussão de temas de direito penal 

internacional, preparação para receber estudantes, acadêmicos, políticos e o público em 

geral em visitas institucionais, envio de funcionários e membros da instituição a outros 

tribunais internacionais para promover diálogos entre cortes, articulação de cursos de 

direito dos tribunais criminais internacionais em universidades libanesas, veiculação de 

vídeos didáticos e explicativos sobre o trabalho da corte, entre outros.135    

Nos parece que só assim, garantindo sua legitimidade performática, a corte 

conseguirá deixar um legado de impacto, fomentando o fortalecimento institucional do 

poder judiciário no Líbano no longo prazo e incrementando a percepção local, regional 

e global sobre a justiça internacional e doméstica. Ficam, então, as perguntas de 

pesquisa e questões finais para reflexão.  

3.4. Um balanço sobre a legitimidade do STL - Tribunal 
Especial para o conflito sírio-libanês?  

 

                                                 
134 O partido não comunicou formalmente, por escrito, nenhuma de suas objeções ao tribunal, nem se 

engajou diretamente num combate ao órgão, mas tem expressado continuamente na mídia a sua 

reprovação da iniciativa da ONU. BOSCO, Robert M. The Assassination of Rafik Hariri: Foreign Policy 

Perspectives. In: International Political Science Review, Sage Publications, Vol. 30, nº. 4, pp. 351-353, 

2009. 
135 Para mais informações visitar o site oficial do tribunal, em particular as sessões News and Press e 

Outreach Program. Disponíveis em: <http://www.stl-tsl.org/en/>. Acesso em: 12 dez. 2015.  
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Afinal, o atual sistema judicial internacional, tomado como um todo, beneficia- 

se ou não com a criação do STL nos termos em que foi concebido? E a população 

libanesa? 

As críticas negativas de alguns autores são tão enfáticas que chegam a 

questionar não só a criação, mas mesmo a manutenção e viabilidade da corte. 

Inicialmente, a literatura muito questionou sobre sua legalidade e sua legitimidade 

normativa. Questiona-se ainda sua legitimidade social e democrática e muito se debate 

suas legitimidades performática e teleológica.  

A questão final que se coloca é: considerando toda a tipologia desenvolvida e a 

literatura explorada, é possível chegar a uma conclusão sobre a legitimidade atual do 

tribunal libanês? Propomos que, pela analise empreendida e o modelo de referência 

teórico adotado, a legitimidade normativa do tribunal parece ter ficado comprometida, 

sendo talvez salva por um fio, apenas por uma possível força de uma declaração de 

legalidade em decisão do próprio tribunal. Legalidade essa que poderia forjar alguma 

legitimidade normativa.  

De um lado, do ponto de vista da legitimidade social e democrática, os estudos 

selecionados, inclusive o mais recente e completo estudo empírico ao qual tivemos 

acesso, parecem autorizar a interpretação de que a percepção social da população 

libanesa é de muito descrédito e, por isso, sua legitimidade popular fica prejudicada.  

De outro lado, do ponto de vista das legitimidades teleológica e performática, 

parece mais fácil defender que o tribunal tem importante oportunidade, através de 

diversos instrumentos disponíveis, para forjar sua legitimidade, revivê-la ou aumentá-la, 

dependo do ponto de vista. Elas, principalmente, autorizam uma afirmação de 

legitimidade ao proporcionarem oportunidades de avaliação de legitimidade com base 

em questionamentos como se o tribunal contribuiu de fato para um avanço do sistema 

de justiça internacional ou libanês e se está a se conduzir em harmonia com os mais 

altos padrões de justiça  internacional.  

Assim, ainda que tenha sido apenas um movimento impulsivo, que realmente 

surgiu a partir de uma oportunidade política (como muitos gostam de pensar) para servir 

aos objetivos mais imediatos e estratégicos das relações entre Estados, foi uma criação 

que, se não motivada por um senso de justiça internacional, tem se empenhado em 

funcionar nesse sentido.   



58 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Nos últimos anos, a literatura devotada ao estudo dos tribunais penais 

internacionais tem sido extensamente desenvolvida. A expansão em número e 

diversificação de perfil desses tribunais desencadeou a abertura de uma nova e excitante 

fronteira jurídica e institucional, levando não apenas os estudiosos de direito, mas de 

diversas áreas do conhecimento a se debruçar sobre os temas mais surpreendentes e 

intrigantes.  

Assim, um espaço de diálogo plural emergiu, no qual antropólogos, sociólogos, 

cientistas políticos, filósofos e muitos outros acadêmicos interdisciplinares passaram a 

debater as mesmas questões por diferentes lentes, trazendo distintas perspectivas, 

perguntas de pesquisa e soluções.136  

No mesmo sentido, a tentativa de esboçar estruturas teóricas gerais que 

permitem analisar esses diversos dilemas e desafios objeto de interesse das ciências 

humanas vem se mostrando cada vez mais popular entre os teóricos de direito 

internacional137. Produto dessas duas tendências, a iniciativa do presente estudo surgiu 

nesse contexto. 

O trabalho desenvolvido teve dois objetivos de fôlego. Primeiro, contribuir para 

o debate mais amplo sobre legitimidade dos tribunais internacionais através da 

elaboração de um modelo próprio de operacionalização do conceito. Segundo, 

desenvolver um estudo de caso para aplicar o modelo conceitual elaborado e analisar a 

legitimidade de um tribunal internacional específico, no caso o tribunal penal libanês.  

 Para tal, foi desenvolvida uma crítica ao estado de arte da literatura disponível 

sobre o tema da legitimidade, em geral, e da legitimidade dos tribunais internacionais e 

do tribunal do Líbano, em especial. Buscamos ilustrar alguns dos problemas que a 

ausência de uma operacionalização precisa de termos jurídicos pode trazer e demonstrar 

                                                 
136 GLASIUS, Marlies. Do International Criminal Courts Require Democratic Legitimacy? European 

Journal od International Law, Vol. 23, nº 1, pp. 43-44, 2012. 
137 Nos termos de Andreas Føllesdal to sketch a general theoretical framework. FØLLESDAL, Andreas. 

The Legitimacy Deficits of the Human Rights Judiciary: Elements and Implications for a Normative 

Theory. PluriCourts Project. In: Theoretical Inquiries in Law, Vol. 14, nº. 2, p. 339, 2013. No mesmo 

sentido ver: VON BOGDANDY, Armin. The Democratic Legitimacy of International Courts: A 

Conceptual Framework. Theoretical Inquiries in Law, vol. 14, nº. 2, pp. 363, 2013; e VENZKE, Ingo. 

Understanding the Authority of International Courts and Tribunals: On Delegation and Discursive 

Construction. Theoretical Inquiries in Law, Vol. 14, nº. 2, p. 410, 2013.  
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os benefícios de uma operacionalização sistemática. Com isso, acrescentamos à 

literatura um referencial teórico para discussão, réplica, crítica e aprimoramento. 

Proponho que o problema não está, e jamais esteve, nas perguntas sobre 

legitimidade que vem sendo desenvolvidas, mas muito pelo contrário. As críticas 

elaboradas nessa área tem sido as mais diversas e prolíficas. Espero ter esclarecido que 

a principal crítica é à falta de preocupação de pesquisadores e acadêmicos em falar uma 

mesma língua e situar suas discussões em termos mais universais. A necessidade de 

uma abordagem mais sistêmica e a preocupação acadêmica, então, pretende levar a um 

melhor entendimento sobre o tema e sofisticação das perguntas de pesquisa.   

Enquanto a maioria dos autores questiona simplesmente ‘a legitimidade da 

instituição internacional x’, eu proponho que a pergunta de pesquisa que deveríamos 

estar investigando é ‘o que é legitimidade para a instituição internacional x’ e ‘qual tipo 

de legitimidade me proponho a analisar’ para só então caminhar para o questionamento 

seguinte: ‘considerando o seguinte tipo e operacionalização em elementos sobre análise 

do conceito de legitimidade, a instituição internacional x possui/carece de legitimidade 

do tipo(s) y’. 

Devida à necessidade de limitação do escopo de uma pesquisa conduzida em 

sede de elaboração de um trabalho de conclusão de curso de bacharel, o conceito de 

legitimidade foi explorado com mais profundidade no que diz respeito a sua aplicação 

jurídica e para fins de análise de desempenho de tribunais penais internacionais, de 

forma que pudesse ser aplicado ao caso que se propôs analisar. 

Nossa recomendação, então, é de que o mesmo esforço seja replicado para além 

desse escopo mais restrito. A operacionalização do conceito e a sua aplicação em outros 

campos, principalmente em estudos sobre os demais tribunais e instituições 

internacionais, com certeza traria novas perguntas de pesquisa e adicionaria 

estimulantes desafios e complicações ao modelo elaborado.  

Pesquisar a legitimidade de tribunais internacionais, em geral, importaria em 

replicar os esforços aqui empreendidos aos tribunais arbitrais, comerciais e demais 

instituições de justiça internacional especializada e genérica. E a análise da legitimidade 

de instituições internacionais, de forma mais ampla, levaria nesses termos a uma maior 

sistematização também dos estudos que analisam organizações como a ONU e o 

CSONU, a União Europeia, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, entre outros.   
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O objetivo sendo promover o debate, a circulação de informação e produção de 

conhecimento sobre os mais diversos tipos de instituições internacionais a depender dos 

interesses particulares de cada estudioso ou pesquisador. No caso em tela, decidimos 

explorar discussões políticas e jurídicas sobre o Líbano para lançar uma luz sobre o país 

e sobre a região do Oriente Médio como um todo, por acreditar que muitas lições são e 

ainda podem ser aprendidas sobre a interface entre Política e Direito, o tribunal libanês 

sendo um exemplo perfeito.   

Por fim, em relação à literatura específica revisada sobre a legitimidade do 

Tribunal libanês, a partir das críticas apresentadas, considero ser possível afirmar que o 

balanço alcançado pelo tribunal até então é positivo. Partindo do pressuposto de que a 

efetividade de um tribunal é a medida da sua capacidade de produzir os efeitos para os 

quais foi criado, que são elementos de sua legitimidade teleológica, sendo sua 

mensuração de sucesso, podemos afirmar que o tribunal tem sido efetivo, que criou e 

ainda está criando um legado e que o está fazendo através de sua legitimidade 

performática para atingir os pressupostos de sua legitimidade teleológica.  

Aqui a efetividade não reside no número de casos julgados ou no número de 

condenações realizadas, mas sim na qualidade de seus julgamentos, no exercício ideal 

de sua jurisdição e, principalmente, na realização de seus objetivos principais de 

reconciliação e educação.    

O Tribunal Especial para o Líbano existe como um pressuposto de justiça e de 

um sistema jurídico internacional que visa instrumentalizar o exercício do direito e o 

acesso aos tribunais para se fazer cumprir os mais altos padrões de justiça internacional.  

Nesse sentido, ainda que o tribunal não tenha atendido a todas as expectativas 

lançadas sobre ele, principalmente por parte da população libanesa, reduzindo muito sua 

legitimidade democrática, contribuiu efetivamente para o progresso do sistema de 

justiça internacional, promovendo o avanço em diversos temas de direito material e 

processual, bem como da criminologia, aumentando e forjando sua legitimidade 

teleológica. 

 Ainda que possa ter sido criado a partir de um movimento impulsivo, talvez até 

mesmo para servir aos objetivos mais imediatos e estratégicos de certos Estados, por 

questões políticas, e não com base num senso de justiça e normas de direito 

internacional, é de fato um tribunal libanês. É também um tribunal para o conflito mais 
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amplo regional sírio-libanês e ao mesmo tempo um tribunal internacional híbrido de 

justiça de transição.  E nada disso lhe retira as legitimidades teleológica e performática.  

Afinal, a solução para avançar para uma ordem global cada vez mais justa e 

legítima não é menos justiça, mas mais justiça. A busca pela melhora do desempenho 

institucional para aperfeiçoar as relações com a população afetada e promover a 

reconciliação e fortalecimento é desejável, nunca dispensável. Não podemos 

simplesmente rejeitar novos e desafiadores arranjos institucionais. Pelo contrário é 

preciso criticá-los para reformá-los, incrementar suas características institucionais e 

potencializar seus efeitos.  

Por isso, apesar de todos os problemas de legitimidade que vem enfrentando, o 

Tribunal Especial para o Líbano é uma oportunidade única do país para reverter um 

legado de anos de impunidade e falência do sistema de justiça estatal. E para o sistema 

internacional de aprender com mais uma geração de tribunais híbridos.  

Sua mensagem principal não é a da busca pela verdade ou pela punição, mas 

mais do que isso, é desempenhar papel simbólico e transformador. Estabelecer as bases 

para uma profunda discussão sobre legitimidade nos pareceu imperativo, por isso esse 

artigo buscou responder a um duplo desafio sobre a questão da legitimidade e esboçar 

uma solução que não deve ser considerada como final ou determinante, mas aberta a 

discussões.  
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – Líbano: perfil e breve história 
 

O Líbano (em árabe ل َنُْب  oficialmente conhecido como República Libanesa, é ,(نا

um país da Ásia Ocidental e se localiza na costa oriental do Mar Mediterrâneo. Em 

termos geopolíticos, o país está situado na região do Oriente Médio, onde faz fronteira 

ao norte e a leste com a Síria e ao sul com Israel. Em termos de tradição, o Líbano é 

referido como um país de cultura árabe e esse grupo representa mais de 80% da sua 

população, que é composta por uma maioria libanesa, seguida de maiorias síria e 

palestina, sendo estes, em grande parte, refugiados do conflito árabe-israelense. O 

Líbano também abriga grupos minoritários curdos e armênios.  

No que se refere à religião, a maioria da população é adepta do Islã (54,9%), 

convivendo no país sunitas, xiitas e uma minoria drusa. Ao contrário de outros países 

árabes da região, o Líbano possui um número expressivo de cristãos (45,1%), que não 

configuram uma minoria, mas sim um relevante grupo religioso composto por católicos, 

maronitas e ortodoxos138. Naturalmente, o árabe é a língua oficial, mas o francês, o 

inglês, o curdo e o armênio também são falados em diferentes regiões. O cedro do 

Líbano é símbolo de identidade nacional e, por isso, se encontra estampado na bandeira 

oficial do país.139  

O Líbano possuiu uma riquíssima 

herança cultural e é apontado 

frequentemente como um país 

cosmopolita. Em grande parte, essa 

cultura foi herdada de épocas remotas, 

tendo sofrido influências de civilizações 

tão antigas quanto a fenícia e a do 

                                                 
138 Essa é uma simplificação para fins didáticos da situação, representando apenas os principais grupos. O 

Líbano possui 18 grandes comunidades religiosas, oficialmente reconhecidas pelo estado, e muitas mais 

são informalmente reconhecidas. WIERDA, Marieke; NASSAR, Habib; MAALOUF, Lynn. Early 

Reflections on Local Perceptions, Legitimacy and Legacy of the Special Tribunal for Lebanon. In: 

Journal of International Criminal Justice. Oxford: Oxford University Press, 2007. 
139 Atlas National Geographic: Ásia I (Vol. 7). Abril Coleções. Edição Brasileira em 26 volumes. São 

Paulo: Zahar, 2008, p. 86-87. Para mais informações remendasse acessar “Lebanon country profile” 

disponível em: <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14647308> 

Figura 2 - Bandeira do Líbano 



67 

 

 

Império Romano, até, mais recentemente, das culturas árabe e a islâmica. Tudo isso é 

fruto de sua longa história, sempre marcada por grandes eventos.  

O país foi habitado em seus primórdios 

pelos fenícios, negociantes semitas da 

região na Antiguidade, cuja cultura 

marítima floresceu naquele local durante 

mais de dois mil anos e permitiu 

florescer todo o tipo de invenção. Eles 

foram os responsáveis pela criação do 

primeiro alfabeto da história da 

humanidade, do qual posteriormente 

derivaram todos os outros, e pela 

fundação de Cartago, a maior rival de 

Roma na Antiguidade.  

 Com a conquista de Alexandre, O Grande, a região foi tomada pela civilização e 

cultura helenísticas. Seguiram-se a essa as dominações Egípcia, Selêucida, Romana e 

Bizantina, a última responsável pela introdução do cristianismo na região. A expansão 

dos árabes a partir da península arábica em sua direção, no século VII, introduziu a atual 

língua do país, bem como a religião e as tradições islâmicas. Durante a Idade Média, o 

território que hoje pertence ao Líbano esteve envolvido nas guerras dos cruzados, sendo 

disputado pelo ocidente cristão e pelo oriente muçulmano, representado pelos árabes. 

Foi brevemente integrado ao reino latino de Jerusalém e, finalmente, ocupado pelos 

turcos do Império Otomano de 1516 até 1923 (HARRIS, 2012)
140. 

 

                                                 
140O Oriente Médio torna-se uma área muito mais complexa de ser estudada após o término da Primeira 

Guerra Mundial. Para isso facilitar a compreensão do quadro, é preciso ter em mente que durante os 

séculos XIX e XX , três centros de autoridade – o Egito , o Império Otomano  e o Irã – controlavam a 

região. Mas, para ter certeza de que exerceriam controle efetivo e partilhariam de forma equilibrada e 

agradando a todos os imperialistas na região, as potências europeias decidiram fragmentar o Império 

Otomano em seis estados: Turquia, essencialmente otomana, e os cinco novos Estados árabes, da Síria, do 

Líbano, da Palestina, do Iraque e da Transjordânia. Arábia Saudita e Iêmen também surgiram mais ou 

menos na mesma época, como entidades políticas distintas e independentes. Então, os antigos três centros 

de autoridade tinham sido expandidos para dez, cada uma com sua própria política interna e externa. Mas 

as políticas da maioria destes novos estados eram determinadas pelos ocupantes europeus. Dos dez, 

apenas Turquia, Irã, Arábia Saudita e Iêmen exerciam “soberania plena” durante o período do 

entreguerras  e os dois últimos conseguiram sua independência apenas porque se encontravam isolados do 

resto da região e a Grã-Bretanha e a França consideravam-nos relativamente sem importância. 

Figura 3 - Mapa atual do Líbano (Oriente Médio) 
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APÊNDICE B – O conturbado século XX 
 

O fim da Primeira Guerra Mundial trouxe consigo o fim do Império Otomano e 

a ocupação de diversas regiões do Oriente Médio por tropas francesas e britânicas. 

Especialmente em virtude da importância que o petróleo teve durante a guerra, as 

potências ocupantes decidiram dividir e controlar o vasto território que se estendia do 

Norte da África até o Oriente Médio141, enquanto também buscavam impedir o acesso 

alemão aos poços de petróleo locais, especialmente iraquianos, e expandir seus 

territórios, seguindo a lógica imperialista ainda dominante na época142. 

OS atuais Líbano e Síria foram colocados sob mandato francês através de um 

acordo estabelecido entre as potências vencedoras, posteriormente confirmado e 

legitimado pela Sociedade das Nações. Ao contrário do Império Britânico, que garantiu 

sua presença na região por meio de mandatos de controle indireto, a política francesa 

era de controle direto, e colocava o poder para tomada de decisões, e os mecanismos e 

estruturas locais, nas mãos de altos comissariados franceses, conferindo limitadíssimo 

espaço e poder para líderes locais e para práticas de autogoverno143.  

Na época, a região onde fica o atual Líbano era conhecida como a província 

otomana da Grande Síria, que sofreu terrivelmente durante a Primeira Guerra Mundial. 

A fome, as doenças e a própria guerra dizimaram a população civil e os milhares de 

combatentes, que nunca retornaram dos fronts otomanos distantes144. A imposição do 

domínio imperial francês no pós-guerra apenas adicionou mais privação material, 

perdas políticas e traumas sociais à população local. A reivindicação francesa da região 

                                                 
141 A região é normalmente identificada pela historiografia especializada e pelos acadêmicos de Relações 

Internacionais como Middle East and North Africa (MENA). FAWCETT, Louise. International 

Relations of the Middle East (second edition). Oxford: Oxford University Press, 2009.  
142 As antigas colônias dos países derrotados foram redistribuídas entre britânicos e franceses, e em menor 

medida conferidas aos japoneses, mas em deferência a crescente impopularidade do imperialismo, não 

mais foram chamadas de colônias, mas sim de mandatos, ainda que o sistema de exploração fosse o 

mesmo. De acordo com a linguagem paternalista do pacto celebrado aos auspícios da Liga das Nações, os 

mandatos foram atribuídos porque aquelas regiões "eram habitadas por povos ainda não capazes de ficar 

por si só sob as condições árduas do mundo moderno.” Eles eram, portanto, colocados sob a tutela dos 

"países avançados", que iriam auxiliá-los "até o momento em que eles fossem capazes de ficar sozinhos”. 

HOBSBAWN, Eric J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1995. 
143 CLEVELAND, William L.; BUNTON, Martin. The Arab Struggle for Independence: Syria, Lebanon, 

and Saudi Arabia from Interwar Era to 1945. A History of the Modern Middle East (fourth edition). 

Westview Press, 2009. 
144 Idem, p. 218. Um estudo recente concluiu que mais de 600 mil habitantes da Grande Síria perderam 

suas vidas entre os anos de 1915 e 1918, um valor que compreende cerca de 18 por cento da população do 

pré-guerra. 
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foi baseada em uma combinação de argumentos religiosos e econômicos, mas que 

buscavam mascarar interesses estratégicos.  

Como protetores autoproclamados do cristianismo, os franceses informaram que 

pretendiam prosseguir com seu dever moral de proteção das comunidades cristãs da 

região, especialmente dos maronitas do Monte Líbano, e para conseguir continuar a 

desenvolver suas atividades religiosas e educacionais precisavam controlar a província. 

Essa justificação religiosa, para uma intervenção imperial, serviu apenas para 

intensificar a alienação que a maioria muçulmana já sentia em relação à presença 

francesa. 

Quanto à justificativa econômica, os franceses argumentaram no pós-guerra que 

os grandes investimentos em ferrovias, instalações portuárias e as grandes trocas 

comerciais que as empresas francesas haviam empreendido na região nas últimas 

décadas do Império Otomano indicavam um direito claro de preferência dos franceses 

sobre quaisquer outros para estabelecer um mandato no local. Finalmente, por questões 

estratégicas, era necessário aos olhos dos círculos imperiais franceses contrabalancear a 

influência britânica no Oriente Médio, pois a França jamais seria uma verdadeira 

potência imperialista no Mediterrâneo até que adquirisse terras na região que pudessem 

fazer jus a grandeza do seu então império no Norte da  África.  

Assim, a França enviou uma expedição militar ao local, responsável por depor o 

governo árabe de Faysal em Damasco e substituí-lo por um mandato francês sancionado 

pela Liga das Nações. Todavia, contrariamente a lógica do mandato, que deveria presar 

pela transitoriedade de seu estabelecimento e o fortalecimento das instituições 

administrativas locais para preparar a região para um futuro de independência próximo, 

as condições criadas pelos mandatos diretos franceses tinham como objetivo prolongar 

o seu domínio sobre a região.  

Isso foi feito através da adoção de uma política conhecida como “dividir para 

reinar”145, que enfatizava e encoraja as diferenças religiosas, étnicas e regionais 

existentes na Grande Síria. Assim, ao invés de promover a unidade nacional, a França 

promoveu a fragmentação em toda a região, sendo a primeira delas a divisão político-

administrativa que o país impôs com a criação do Grande Líbano, em 1920.  

                                                 
145 Idem. No original: ‘policy of divide and rule’. 
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Os principais beneficiários dessa medida foram os cristãos maronitas do Monte 

Líbano, que se tornaram a comunidade religiosa mais poderosa no novo território, mas 

que constituíam uma minoria, ainda que espacialmente concentrados para se fortalecer. 

Então, com a exceção de Beirute, todas as outras áreas dentro do Grande Líbano eram 

habitadas predominantemente por muçulmanos, assim como o resto da Grande Síria, o 

que criou e promoveu tensões de cunho religioso na região, muitas das quais persistem 

até hoje146.   

Na região da atual Síria, a França também criou uma série de unidades políticas 

separadas, concebidas para impedir o desenvolvimento de uma identidade nacional. 

Nessa linha, ainda em 1920, Damasco e Aleppo foram divididos em dois estados 

separados, cada um com o seu próprio governador e seu próprio conjunto de 

conselheiros franceses. Em mais um esforço político de fragmentação, a França 

enfatizou o caráter distintivo de dois grupos minoritários religiosos compactando-os e 

separando-os regionalmente.  

Em 1922, foram criados estados separados para alauítas e drusos. Exceto por um 

breve período que se estendeu de 1936 a 1939, esses dois estados foram 

administrativamente separados até o ano da independência Síria, em meados do século. 

Em 1924, a França introduziu um novo arranjo político: combinando os estados de 

Damasco e Aleppo, da Grande Síria, em uma única unidade política, ela criou o 

chamado Estado da Síria, dominado por comerciantes e proprietários de terras 

muçulmano-sunitas. 

Com efeito, a França conseguiu isolar os drusos e os alauítas da política local, 

assegurando que a vida política síria seria dominada de forma estável por uma classe 

proprietária e conservadora formada por uma população urbana muçulmana de maioria 

sunita, e proteger e privilegiar os cristãos-maronitas, isolando-os dos muçulmanos em 

seu próprio estado libanês, no qual representavam uma minoria, mas o grupo mais forte 

da população. As instabilidades políticas destrutivas que vieram a caracterizar o Líbano 

e a Síria após as suas independências, em 1943 e 1946, respectivamente, devem ser 

                                                 
146 CLEVELAND, William L.; BUNTON, Martin. The Arab Struggle for Independence: Syria, Lebanon, 

and Saudi Arabia from Interwar Era to 1945. A History of the Modern Middle East (fourth edition). 

Westview Press, 2009. 
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atribuídas, em parte, à fragmentação praticada e institucionalizada pelas autoridades 

francesas durante essa época 147. 

 

Figura 4 -  Mapa do Grande Líbano sob o Mandato Francês (1920) 

 
                                                 
147 Além disso, a historiografia aponta que o método francês de governar a Síria e o Líbano teria sido 

responsável por desencorajar a aquisição de responsabilidades políticas e experiência administrativa por 

parte da população local. Procedimentos para o estabelecimento de uma política nacional e um sistema 

eleitoral local demoraram a ser introduzidos e as primeiras posições burocráticas no escritório do Alto 

Comissariado eram reservadas, em caráter de exclusividade, aos franceses. Embora houvesse 

governadores locais e comissários distritais, a eles não era concedida nenhuma autoridade para a tomada 

de decisão independente e ao lado de cada oficial sírio havia sempre um conselheiro francês 

correspondente, que tinha poder de veto sobre os mínimos detalhes de governo. Depois de quase vinte 

anos sob mandato francês, a Síria se encontravam uma situação precária: sem independência, sem 

instituições de autogoverno e sem unidade social, política ou territorial. Além disso, os líderes de sua 

principal organização política, o Bloco Nacional, encontravam-se desacreditados pelo fracasso de sua 

abordagem moderada para alcançar qualquer medida de sucesso em prol da independência. O legado 

francês para a Síria teria sido o da destruição política. CLEVELAND, William L.; BUNTON, Martin. The 

Arab Struggle for Independence: Syria, Lebanon, and Saudi Arabia from Interwar Era to 1945. A 

History of the Modern Middle East (fourth edition). Westview Press, pp. 222-225, 2009. 
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Figura 5 - Mapa da Síria sob o Mandato Francês (1920-1923) 

  

FONTE: A History of the Modern Middle East by William Cleveland and Martin Bunton 

 

Nas palavras de um importante historiador que se dedica ao estudo da região, no 

período do entre guerras, “o Líbano nasceu esquizofrênico” 148. Quando o general 

francês Gouraud proclamou a criação do Grande Líbano, em 1920, seu objetivo era 

salvaguardar a comunidade maronita, certificando-se que essa não seria absorvida por 

um estado muçulmano sírio. O Grande Líbano, então, foi criado para proporcionar aos 

maronitas uma entidade política distinta, na qual seriam a maior comunidade religiosa. 

No entanto, ao adicionar várias áreas estratégicas predominantemente muçulmanas ao 

                                                 
148 HUDSON, Michael C. The Precarious Republic: Political Modernization in Lebanon. New York: 

Random House, p. 37, 1968. 
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novo estado, os franceses reduziram os maronitas a uma minoria de cerca de 30 % da 

população. Esta ação garantiu que os maronitas seriam independentes dos muçulmanos, 

mas dependentes do apoio francês se quisessem manter o seu domínio político dentro 

das fronteiras do novo estado. 

Os conflitos começaram já nesse momento inicial, no qual os maronitas viam o 

Líbano como a sua pátria cristã especial e presumiam que política e preeminência 

econômica eram deles por direito. Com o apoio dos franceses, que realmente previam e 

desejavam o desenvolvimento do estado como um enclave cristão de orientação cultural 

franco-mediterrânica, seu projeto político apontava o Líbano para o oeste, para a 

Europa. No entanto, os muçulmanos sunitas, que constituíam a maioria da população, e 

se tornaram parte do Líbano por decreto francês e não por vontade própria, tinham 

expectativas diferentes. Eles exigiam uma união com a Síria sunita e seu projeto político 

apontava em direção ao mundo árabe, sua fonte de identidade histórica e cultural. 

Além disso, no Líbano, como em outros lugares nas antigas províncias árabes do 

Império Otomano, a lealdade dos indivíduos estava em primeiro lugar com suas 

comunidades religiosas. Todavia, com exceção dos maronitas que habitavam o Monte 

Líbano, no período do entre guerras as comunidades religiosas se espalhavam 

misturadamente por todo o país, criando um mosaico esquizofrênico em que vários 

grupos religiosos viviam conflituosamente lado a lado. 

Logo, desde a sua criação o Líbano é um país recortado, instável e de relação 

incerta com seus vizinhos árabes, especialmente a Síria, sendo fonte de constante tensão 

para o novo estado. A natureza da política local, as diferentes culturas e a distribuição 

geográfica das várias comunidades religiosas de forma desarmônica representavam, e 

ainda representam, um obstáculo à criação de um sistema nacional coeso de governo. 

Não obstante todo esse legado negativo, o Líbano, com a sua comunidade 

maronita pró-francesa, era mais receptivo ao mandato francês do que a Síria jamais foi 

e, por isso, experimentou uma passagem mais suave em direção à autonomia interna. 

Em 1926, uma constituição foi aprovada e se criou a atual Repúbica Libanesa, que 

previa a criação de uma câmara de deputados na qual seriam eleitos políticos com base 

em critérios de representação de grupos religiosos, sendo a fórmula para a determinação 

exata das proporções especificada posteriormente num Pacto Nacional. 



74 

 

 

Ainda que a constituição não implicasse de fato na independência do Líbano, 

pois o mandato estava firmemente em vigor, com a França mantendo o controle das 

relações externas e dos assuntos militares libaneses e o Alto Comissário resguardando o 

direito de dissolver o Parlamento e suspender a Constituição, ao Líbano foi conferido 

um quadro institucional em que a e política eleitoral e algumas medidas de autogoverno 

poderiam ser praticadas. 

Na década de 30, a questão política crucial enfrentada no país já era a 

necessidade de conciliar as aspirações conflitantes das comunidades cristãs e 

muçulmanas e persuadi-los a trabalhar juntos na construção de um independente 

governo unitário, nacional e libanês. O ano de 1936 foi um momento-chave na vida 

política libanesa, pois franceses e libaneses chegaram a um acordo e assinaram um 

tratado garantindo "a representação justa em todo o país de cada uma das seitas 

religiosas no governo e na alta administração" e se estabeleceu o princípio de que o 

presidente da República seria um maronita e primeiro-ministro um muçulmano sunita, 

padrão de partilha de poder que se manteve parte integrante do sistema político libanês 

até o final de 1980. 

Isto não é para sugerir que as tensões sectárias de repente desapareceram do país 

no final dos anos 30, maronitas continuaram a considerar o Líbano como uma pátria 

especificamente cristã e mediterrânea, enquanto muçulmanos rejeitavam essa visão e 

insistiam que o Líbano deveria ser parte integrante do mundo árabe. Mas apesar do 

conflito em curso, o projeto do Grande Líbano foi confirmado durante o período do 

entre guerras e acomodado a partir de uma evolução negociada de um sistema político 

que reconhecia a diversidade sectária do país.  

Diferentemente da Síria, e outros países do Oriente Médio, o estado sobreviveu 

sob certa autonomia e um formato político especial. E, apesar de não ter alcançado a 

independência que lhe foi prometida por tratado celebrado em 1936 com a França, pois 

tal como aconteceu no caso da Síria a câmara francesa recusou-se a ratificar o 

instrumento, durante todo o período do domínio imperial francês o Líbano gozou de 

maior espaço para exercitar o autogoverno e a interação sectária na política nacional que 

qualquer outro território colonial. Muitos afirmam ser esse o motivo do país ser até hoje 

identificado como o mais transparente e democrático da região. 

Contudo, no início da Segunda Guerra Mundial, o Alto Comissário suspendeu a 

Constituição e dissolveu o Parlamento, e a independência do Líbano, bem como a da 
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Síria, teve de aguardar até o final do conflito mundial. Com o estabelecimento do 

governo colaboracionalista de Vichy na França, ambos os países foram arrastados para a 

lógica da guerra e, em seguida, invadidos pelos britânicos, sob o pretexto de libertação 

desses territórios do domínio maligno do Eixo. O Líbano e a Síria foram formalmente 

reconhecidos como independentes em 1941, mas somente em 1943 e 1946, 

respectivamente, as tropas francesas finalmente deixaram os países. 

No Líbano, o Pacto Nacional de 1943 foi essencial para viabilizar um projeto 

político unitário nacional entre cristãos e muçulmanos. Para acalmar os temores dos 

cristãos de serem absorvidos por um estado maior árabe-islâmico, os muçulmanos 

tiveram de reconhecer o Líbano como uma entidade distinta da Síria e abandonar o 

plano de unificação. Ao mesmo tempo, para satisfazer os muçulmanos, os cristãos 

tiveram de reconhecer que o Líbano proclamasse uma identidade árabe e que passasse a 

existir como parte desse mundo oriental.  

Através desse compromisso, a comunidade cristã aceitou a arabicidade do 

Líbano e a comunidade muçulmana reconheceu o país como um Estado separado, 

implicitamente renunciado qualquer plano de buscar uma fusão com outros Estados 

árabes da região. O Pacto, em combinação com os acordos constitucionais do final dos 

anos 1920 e as práticas de governança sectária compartilhada estabelecidas na década 

de 1930, serviu de quadro para estruturar e estabilizar a política do Líbano desde sua 

independência até 1975, quando seus pressupostos foram minados pela Guerra Civil 

Libanesa. 

 

APÊNDICE C – A Guerra Civil Libanesa e seus frutos 

 

Para aqueles que, quando pensam em Beirute, imediatamente visualizam uma 

metrópole devastada por subsequentes guerras civis, é especialmente importante 

ressaltar o que a capital do Líbano já foi um dia e o que representava para o resto do 

mundo. Desde o término da Segunda Guerra Mundial até o final dos anos 60, Beirute 

era a “joia do mediterrâneo oriental”, uma metrópole reluzente e que servia de ponte 

econômica e cultural entre o Ocidente e o Oriente Médio. Nos anos que se seguiram a 

sua independência, até as vésperas da Guerra Civil, o país ascendeu exponencialmente 

no cenário internacional, com direito a todo o glamour envolvido nesse processo.  
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O boom econômico proporcionado pela indústria do petróleo e a atração de 

capital estrangeiro para o país fez com que o Líbano passasse a ser conhecido, sob o 

ponto de vista financeiro, como a "Suíça do Oriente Médio". Ali eram feitas não só 

algumas das maiores negociações de petróleo da época, mas também enormes 

movimentos de capital ocorriam todos os dias 149. Do ponto de vista turístico, o Líbano 

também passou a ser chamado de “Mônaco do Oriente”, devido aos seus famosos 

cassinos no estilo de Las Vegas e aos seus hotéis de luxo e movimentadas discotecas. 

Além de ser um centro financeiro, comercial, cultural e turístico movimentado, a 

Beirute da época era um lar para exilados políticos e um paraíso de liberdade de 

expressão, em uma área do mundo onde a censura dos governos começava a se tornar a 

norma. A liberdade de imprensa, em que os mais divergentes pontos de vista políticos 

podiam florescer, a indústria editorial em expansão e o estabelecimento da Universidade 

de Beirute, como um centro que atraia estudantes de todo o mundo árabe, contribuíram 

para que a cidade também se estabelecesse como um centro de intercâmbio intelectual e 

de debate político. Esses foram os apelidados “anos de glória” da capital libanesa.150 

Contudo, as disputas crescentes entre cristãos e muçulmanos, exacerbadas pela 

presença de refugiados palestinos após 1948, minaram a estabilidade política, 

econômica e social do país. A hostilidade entre os grupos cristãos e muçulmanos levou 

a uma guerra civil que se estendeu de 1975 até 1990 e a intervenção armada da Síria, em 

1976, com apoio dos EUA e de Israel, apenas agravou a situação.  

Conforme foi destacado, o Líbano havia desenvolvido um sistema político único 

no Oriente Médio, no qual diferenças sectárias e lealdades religiosas foram 

institucionalizadas e incorporadas à vida política, de forma a se promover uma 

representatividade de todos os grupos e uma neutralização de forças no sistema 

                                                 
149 A prosperidade de Beirute foi, até certo ponto, possível em virtude das revoltas que tomaram os países 

árabes circundantes durante os anos 1950. Confrontado com as leis de nacionalização do Cairo, de 

Damasco e de Bagdá, empresários árabes, e o seu capital, se dirigiram para o Líbano, dominado pelo 

laissez–faire do sistema econômico capitalista-liberal dominante na época. Governos libaneses fizeram o 

possível para encorajar o movimento de capital estrangeiro para o país, através da desregulamentação das 

trocas de moeda e adoção de leis de sigilo bancário. Estas e outras medidas fizeram Beirute um grande 

centro bancário internacional e permitiram ao Líbano ganhar a reputação de “Suíça do Oriente”. O 

governo também removeu as restrições ao comércio, fomentando, assim, a importação e a exportação, 

setores nos quais os libaneses se destacaram e prosperaram. O país era um verdadeiro centro financeiro e 

comercial CLEVELAND, William L.; BUNTON, Martin. The Arab Struggle for Independence: Syria, 

Lebanon, and Saudi Arabia from Interwar Era to 1945. A History of the Modern Middle East (fourth 

edition). Westview Press, p. 332, 2009. 
150 Ibidem, p. 333. 
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político.151 Segundo essa lógica, a diversidade poderia florescer numa coexistência 

multirreligiosa e pacífica. Entretanto, o que se assistiu ao longo dos anos foi o 

surgimento de partidos políticos fortes e ideologicamente comprometidos segundo suas 

filiações religiosas e que brigavam entre si pelo poder e se articulavam a partir de 

sistemas locais de relações familiares e religiosas.  

Num contexto de Pan Arabismo crescente na região, um movimento que 

propunha a união dos países árabes e buscava se fortalecer fazendo referência a um 

passado histórico, valores religiosos, tradições e cultura comuns, o Líbano se destacava. 

Um país ocidentalizado, dominado por uma minoria cristã-maronita, extremamente 

capitalista e liberal e com uma enorme população muçulmana insatisfeita, 

especialmente sunita, que ainda se encontrava profundamente ligada às suas origens 

sírias. Não foi por outro motivo que um primeiro conflito, com contornos de guerra 

civil, estourou já em 1958.  

A Guerra Civil de 1975, contudo, é vista como o estopim dessas tensões e um 

dos episódios mais complexos da história do país, pois é considerada um produto não só 

dos conflitos religiosos e políticos internos, mas também um desdobramento do conflito 

entre Israel e Palestina. Alguns analistas internacionais à apontam como sendo um dos 

desdobramentos da Guerra dos Seis Dias, que ocorreu principalmente entre Israel, 

Egito, Jordânia e Síria. A guerra civil não foi, então, um assunto exclusivamente 

libanês, tendo sido precipitada pela presença de refugiados palestinos no país, o que 

logo atraiu a intervenção externa da Síria e de Israel, derrotando a até então bem 

sucedida política libanesas de se isolar do conflito regional maior que ocorria no 

continente desde 1948.152  

As origens das tensões mais imediatas que levaram à guerra costumam ser 

traçadas até o momento em que a Organização para a Libertação da Palestina (OLP) 

transferiu sua base de operações para o Líbano, em 1970. Após o episódio do Setembro 

Negro, que levou a sua expulsão da Jordânia, os militantes se deslocaram para o país e 

se uniram a cerca de 300.000 palestinos que já se encontravam em campos de 

refugiados ao sul para formar grupos de guerrilha no local. 

Apesar de ter celebrado um acordo com o Líbano em 1969, no qual se 

comprometia a obter o consentimento do governo para todas as incursões armadas que 

                                                 
 
152 Ibidem, p. 382-383. 
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viesse a fazer em seu território em troca da entrega por eles da supervisão dos campos 

de refugiados para a OLP, a organização atuava com alto grau de liberdade na 

realização de operações militares contra Israel. O acirramento das tensões e dos ataques 

entre ambos levaram à invasão e ocupação israelense da parte sul do Líbano, mas isso 

não antes da emergência de uma guerra civil interna.   

Nesse sentido, o conflito palestino-israelense se intrometeu na vida política 

libanesa duas vezes. Primeiro de modo indireto, quando a ocupação do sul do país por 

refugiados e pela OLP levou a radicais mudanças demográficas e políticas dentro do 

próprio Líbano, com a migração em massa de populações rurais para as periferias de 

Beirute e a emergência de conflitos entre a população local em relação aos diversos 

posicionamentos adotados pelos nacionais referentes à questão palestina. Em segundo, 

de modo direto, quando das invasões Israelenses de 1978 e de 1982.  

Num país marcado por uma enorme turbulência religiosa interna, pressões 

políticas, demográficas e econômicas apenas serviram para conferir o golpe de 

misericórdia que acabou com o frágil equilíbrio sectário do país e mergulhou-o em 

quinze anos de cruel e destrutiva guerra civil. Além disso, o Líbano dos anos 70 não era 

mais o Líbano dos anos 20, do consenso de 1932 e do Pacto Nacional de 1943.  

Enquanto os arranjos sectários continuavam a favorecer a minoria cristã-

maronita, que era sobrerrepresentada nas estruturas políticas, os muçulmanos, 

especialmente os xiitas, ultrapassavam largamente em número os outros grupos 

religiosos e não apenas eram sub-representados, mas sequer possuíam cargos 

importantes de representação no sistema político central153. 

Em meio a toda essa convulsão social e, especialmente, diante de um governo 

central fraco e incapaz de responder aos problemas que se apresentavam à população, 

lideranças políticas começaram a se articular em torno de partidos e alianças e a formar 

grupos de combate, com o objetivo de atuar de forma incisiva e começar a implementar 

ações e desenvolver atividades contra ou a favor da manutenção do status quo político, 

econômico e social do país.  

                                                 
153 Parece importante relembrar que em meados da década de 30 se estabeleceu o princípio de que o 

presidente da República seria um maronita e o primeiro-ministro um muçulmano sunita, padrão de 

partilha de poder que se manteve parte integrante do sistema político libanês até o final de 1980. Assim, 

nenhum cargo de elevado escalão estava reservado à representação dos xiitas, grupo religioso que se 

tornou maioria no país. Ademais, a representação religiosa no parlamento obedecia a proporções e os 

assentos dos cristãos superavam o dos muçulmanos, ainda que esses correspondessem a uma minoria 

demográfica.  
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O estopim da guerra civil veio em abril, quando a Falange, um grupo paramilitar 

cristão, atacou um ônibus cheio de palestinos e matou vinte e sete passageiros. Isso 

desencadeou uma rodada de combates entre a OLP e as milícias maronitas, que durou 

até o final de junho, quando as principais forças da organização aceitaram assinar um 

cessar-fogo e retiraram-se do conflito até o final do ano. Tudo isso, apenas para retornar 

no ano seguinte quando o mesmo grupo cercou um campo de refugiados palestinos no 

subúrbio de Beirute.154  

Ao mesmo tempo, ao ver-se diante de um Estado falido, o exército do Líbano 

começou a se desintegrar e seus componentes, como oficiais e soldados, desertaram a 

fim de participar das organizações de milícia que refletiam suas afiliações religiosas 

particulares. Sem um governo central efetivo e agora sem um exército, o Líbano 

mergulhava cada vez mais fundo no caos da guerra civil e, quando as tensões pareciam 

não poder se acentuar mais, o conflito se ampliou num primeiro momento e, em 

seguida, foi temporariamente suspendido com a intervenção da Síria.  

Em 1976 o presidente sírio Hafez al-Asad enviou seu exército para o Líbano em 

auxílio das milícias cristãs, com objetivo de socorrê-las dos fortes ataques e da possível 

derrota que sofriam no combate contra a  OLP e suas forças de guerrilha em Jumblatt. A 

aliança estabelecida foi, no mínimo, desconcertante para os analistas internacionais ao 

criar uma situação curiosa na qual as tropas sírias muçulmano-sunitas e os milicianos 

cristão-maronitas lutaram lado a lado contra a OLP e as forças do Movimento Nacional 

Libanês. Independentemente dos diversos motivos que possam ter levado a Síria a 

apoiar a facção maronita, que notadamente recusava um projeto árabe e orientalista para 

o país; a invasão não só intensificou a luta e ampliou o nível de destruição, mas seus 

desdobramentos tiveram um impacto determinante nas relações sírio-libanesas, o que 

pode ser sentido até os dias de hoje. 

                                                 
154 Em linhas gerais, e para fins didáticos, o conflito pode ser visto como tendo se desenvolvido entre dois 

lados opostos. O lado reformista era representado principalmente pelo Movimento Nacional Libanês 

(MNL), que congregou todas as minorias políticas em busca de reformas, e os palestinos refugiados, bem 

como os simpatizantes da causa palestina. O lado pró-manutenção do status quo, em oposição, reuniu as 

lideranças políticas maronitas e atraiu a simpatia de outros cristãos em torno do Fronte Libanês (FL). 

Enquanto o MNL contava com grupos de guerrilha, sobretudo palestinos, os maronitas do FL contavam 

com milícias cristãs e grupos paramilitares, sendo os mais conhecidos deles a Falange, que atuava sob a 

liderança de Pierre Gemayel, e os Tigres, milícia privada do líder Camille Chamoun. CLEVELAND, 

William L.; BUNTON, Martin. The Arab Struggle for Independence: Syria, Lebanon, and Saudi Arabia 

from Interwar Era to 1945. A History of the Modern Middle East (fourth edition). Westview Press, p. 

385, 2009. 
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Em 18 de outubro de 1976, a Síria e a OLP assinaram um acordo de cessar-fogo 

elaborado por chefes de Estado árabes e, nos seus termos, uma força de dissuasão árabe 

deveria ser estacionada no Líbano para manutenção da lei e da ordem no país. Contudo, 

o que acabou ocorrendo na prática foi a manutenção da presença de forças militares e de 

pessoal da inteligência síria no país, pois a suposta força árabe era composta quase 

exclusivamente por tropas sírias. Isso permitiu a família Asad, desde então, a sempre 

moldar a situação em Beirute de forma a atender às necessidades de Damasco e a 

conservar tropas próximas a Israel na fronteira sul do país. 155 

Esse domínio e influência institucionalizados por Hafez al-Asad, na década de 

70 no Líbano, se perpetuaram até o governo de seu filho e sucessor, Bashar Al-Asad, no 

início dos anos 2000, quando as forças militares começaram a ser oficialmente 

removidas do país. Mesmo assim, até hoje tropas e agentes da inteligência da Síria 

permanecem no país. 

O acordo ainda permitiu a OLP manter o status do qual tinha se beneficiado 

antes da guerra, pelo que voltou a administrar os campos de refugiados e a manter sua 

base de operações no sul do país e nos entornos de Beirute. Então, uma vez que o 

cessar-fogo entrou em vigor, as unidades de comando palestinas voltaram para suas 

antigas bases e se prepararam para retomar suas atividades contra Israel. Como se não 

fosse suficiente o total fracasso do tratado em solucionar os problemas de política 

externa e relações internacionais dos libaneses com seus vizinhos próximos, ele ainda se 

absteve de resolver quaisquer dos problemas econômicos, políticos ou sociais que 

incitaram o conflito. 

Assim, entre 1976 e 1982, o país mergulhou num mar de conflitos regionais de 

cunho político, nos quais cada indivíduo e cada grupo eram defendidos por sua própria 

organização miliciana de acordo com a sua afinidade religiosa. A guerra entre facções 

de milícia tornou-se um modo de vida, bem como o nome do Líbano, que um dia foi 

símbolo de prosperidade, cosmopolitismo e harmonia sectária, se tornou sinônimo de 

decadência, fundamentalismo e caos social. 

                                                 
155 No original: “The terms of the agreement provided for the stationing in Lebanon of an Arab deterrent 

force to maintain law and order. In reality, the force was composed almost exclusively of Syrian troops 

whose presence enabled al-Asad to continue his efforts to shape the Lebanese situation to suit the needs 

of Damascus. These efforts continued under his successor into the early 2000s, and although they have 

undergone several twists and turns, their overall objective remained constant: the establishment of Syrian 

preeminence in Lebanon.” In: CLEVELAND, William L.; BUNTON, Martin. The Lebanese Civil War, 

1975-1990. A History of the Modern Middle East (fourth edition). Westview Press, p. 386, 2009. 
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Apesar dos esforços da ONU no estabelecimento de uma força de paz em 1978, 

para estabelecer uma zona de neutralidade em território libanês e reduzir os impactos do 

conflito, Israel promoveu uma segunda grande invasão militar ao Líbano em 1982, o 

que provocou uma diáspora em massa de palestinos. Em junho daquele ano, após 

intensos conflitos na fronteira sul do país com a OLP, Israel invadiu o país novamente, 

atingindo principalmente os entorno de Beirute e causando severos danos à população 

civil libanesa.  

Enquanto as declarações oficiais do governo justificavam a invasão com base na 

legítima defesa e como forma de retaliação aos ataques que sua população civil vinha 

sofrendo da OLP, posteriormente as reais intenções da administração do Primeiro 

Ministro israelense Menachem Begin se tornaram de conhecimento da opinião pública e 

a invasão se mostrou parte de um plano maior de implementação da agenda do governo 

para anexação da Cisjordânia.156  

Com base nas lições aprendidas após a infrutífera invasão de 1978, Begin e seu 

Ministro de Defesa Ariel Sharon decidiram que o sucesso na anexação da Cisjordânia 

dependia da remoção ou destruição completa da OLP do Líbano e da solução do 

problema na instabilidade política do país, pois os fracos e conturbados governos 

libaneses não conseguiam controlar a atuação da OLP em seu território. Assim, a 

invasão deveria servir a três propósitos: destruição da principal base de operações da 

OLP, remoção completa das tropas sírias estacionadas desconfortavelmente próximas da 

fronteira do sul do Líbano com o norte de Israel e formação de uma aliança mutuamente 

benéfica com a facção maronita dominante no país para reconstruir o estado libanês e 

estabelecer um controle sobre a situação local. 

Finalmente, os esforços internacionais de mediação, críticas internas ao próprio 

estado de Israel e a deterioração das condições de combate em Beirute se combinaram 

para produzir um acordo que estabeleceu a remoção das forças da OLP do sul do 

Líbano. Assinado em 18 de agosto de 1982, ele estabeleceu a criação de uma força 

multinacional liderada pela França e pelos Estados Unidos para supervisionar a retirada 

dos combatentes da OLP do país e para fornecer garantias à integridade e segurança dos 

                                                 
156 A invasão foi curiosamente chamada por Israel de Operação Paz para Galilee. CLEVELAND, William 

L.; BUNTON, Martin. The Arab Struggle for Independence: Syria, Lebanon, and Saudi Arabia from 

Interwar Era to 1945. A History of the Modern Middle East (fourth edition). Westview Press, p. 387, 

2009. 
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civis palestinos, que viviam nos campos de refugiados, após a saída da organização. Em 

menos que 15 dias, a operação foi concluída e as forças internacionais se retiraram.  

Contudo, duas semanas após as eleições libanesas do final de agosto daquele 

ano, nas quais o aliado israelense Bashir Gemayel havia sido eleito presidente do 

Líbano e ao que tudo indicava o governo de Israel havia alcançado todos os seus 

objetivos, o chefe de governo foi assassinado e todo esquema de Begin e Sharon 

começou a perder o rumo e se revelar.  

No meio de todo o caos político instaurado, Israel optou por uma das suas piores 

decisões precipitadas já tomadas após o desenrolar de um evento político desfavorável 

ao país. Em violação ao acordo de evacuação das tropas israelenses e como forma de 

retaliação aos últimos acontecimentos, Israel decidiu enviar tropas ao oeste de Beirute e 

ao invés de promover a proteção dos civis, como alegava publicamente, permitiu o 

acesso das unidades paramilitares maronitas da Falange aos campos de refugiados 

palestinos de Sabra e Shatila, ao que se seguiu um massacre de milhares de pessoas que 

haviam sido deixadas desprotegidas após a saída da OLP. 

No ano seguinte, após pesadas críticas da opinião pública internacional e 

israelense, Begin resignou e Sharon foi removido de seu cargo.  Além disso, Israel 

decidiu iniciar a sua retirada do país, numa operação que durou oficialmente até 1985 e 

ainda sim não foi completa. A retirada final de Israel se deu apenas nos anos 2000157. A 

situação na área, então, passou a ser controlada pela UNIFIL, pelo exército libanês e 

pela polícia local, mas não se acalmou158. Foram estabelecidos postos de controle na 

área desocupada, para controle dos movimentos de fronteira e acesso de navios e 

aviações ao local e para manutenção da lei e da ordem.  

É importante ressaltar que, em 1985, quando Israel realizou uma retirada parcial 

de suas tropas, mas manteve o controle de uma pequena área ao sul, parte do território 

libanês passou a ser ocupada pelas Forças de Defesa de Israel (IDF) e pelas Forças 

Libanesas de Fato (DFF), formando o chamado Exército do Sul do Líbano (SLA), uma 

milícia pró-israelita. Além disso, o grupo militante islâmico Hezbollah, que advoga a 

favor da implementação de um califado muçulmano no Líbano, também surgiu no 

                                                 
157 Apesar da alegada retirada total das tropas e forças israelenses do Líbano, os libaneses ainda reclamam 

da ocupação israelense das Fazendas de Chebaa, região contínua às Colinas do Golã. O mesmo parece 

ocorrer atualmente em relação à presença Síria. 
158 As lutas e tensões entre Israel e grupos militantes palestinos, especialmente o Hezbollah, jamais 

cessaram e o sul do Líbano foi palco de nada menos que vinte invasões aéreas israelitas somente durante 

o ano de 1988. 
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contexto da invasão de 1982. Assim, se estabeleceram nessa época os principais atores 

políticos atuantes até os dias de hoje na região159. 

  Além disso, com a saída parcial de Israel ainda em 1985, o novo presidente 

libanês, Amin Gemayel, irmão do líder político assassinado Bashir, assumiu o governo 

e passou a ser confrontado com a oposição armada das milícias das minorias políticas 

drusas e xiitas. Com sentimento de abandono por parte dos Estados Unidos, da França e 

de Israel, em um ato quase de desespero, ele se viu diante da necessidade de pedir 

auxílio aos sírios para salvar seu governo. A Síria, sempre disposta a intervir em Beirute 

quando possível, iniciou um processo de implementação de tropas no Líbano, em apoio 

a Amin Gemayel.  

Nada pode ilustrar mais vividamente o fracasso dos planos de Israel para 

manipular a situação no Líbano do que esta última reviravolta. Em 1985, a presença 

síria no país foi mais firmemente estabelecida do que jamais havia sido em qualquer 

momento desde a eclosão da guerra civil na década anterior. E nesse mesmo ano, 

guerrilheiros palestinos armados se restabeleceram no sul do Líbano e as comunidades 

políticas minoritárias, especialmente a xiita que se organizou em torno das organizações 

militantes Amal e Hezbollah, se fortaleceram por todo o país. 

O conflito interno ainda se prolongou até 1990. Isso porque, mesmo com a 

solução parcial dos problemas internacionais entre Israel, Síria, Líbano e Palestina, as 

comunidades religiosas libanesas não conseguiam chegar a um acordo sobre a reforma 

política interna. O problema principal era, e ainda é, que o poder atribuído às principais 

comunidades religiosas no sistema político confessional do Líbano já não reflete a 

realidade demográfica do país. Assim, a viabilização de uma restauração do governo 

                                                 
159 A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL) foi criada pelo CSONU a pedido do governo 

libanês, em março 1978, após a invasão de forças israelenses ao país em retaliação a ataques da OLP. O 

objetivo original era acompanhar a retirada de Israel do Líbano, restaurar a paz e a segurança 

internacionais e auxiliar o governo na restauração de sua autoridade efetiva na área. As resoluções 425 e 

426 afirmam que Israel deveria cessar imediatamente suas ações militares e retirar suas forças de todo o 

território libanês. O mandato, contudo, teve de ser ajustado duas vezes, devido à nova invasão israelense 

de 1982 e à notificação formal por parte de Israel de que iria retirar suas forças do país em 2000. Após a 

crise de julho e agosto de 2006, o CSONU ampliou seu mandato e decidiu que, além dos poderes 

conferidos pelo mandato original, a UNIFIL teria, entre outras, competência para monitorar a cessação 

das hostilidades, acompanhar e apoiar as forças armadas libanesas na implementação do mandato original 

em todo o sul do país e para atuar garantindo ajuda humanitária às populações civis e o retorno voluntário 

e seguro de deslocados internos. Ao longo dos anos, o CSONU manteve seu compromisso com a 

integridade territorial, soberania e independência do Líbano, enquanto o secretário-geral continuou seus 

esforços para persuadir Israel a deixar a zona ocupada. Com a manutenção do impasse, o Conselho tem 

prorrogado repetidamente o mandato da UNIFIL, a pedido do Governo do Líbano e por recomendação do 

Secretário- Geral, até a presente data. Disponível em: 

<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unifil/index>.  
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exigia a reformulação da Constituição e do Pacto Nacional de modo a refletir a maioria 

muçulmana e diminuir o poder político dos maronitas, uma perspectiva tão 

desagradável para alguns líderes maronitas que estes preferiam a fragmentação do 

Líbano e o estabelecimento de uma pátria maronita separada.  

Após o fracasso de várias propostas de compromisso durante a década de 80, a 

Liga Árabe finalmente conseguiu mediar a celebração de um pacto de reconciliação 

nacional que conferiu aos muçulmanos um maior papel no sistema político do Líbano 

em 1989. A principal mudança foi a transferência de alguns dos poderes da presidência 

maronita para o gabinete, reduzindo sua autoridade em favor do primeiro-ministro 

muçulmano. O chamado acordo de Taif, então, reconheceu a composição alterada da 

população.  

Outras mudanças importantes foram a modificação da representação religiosa no 

parlamento a partir de um reajuste das proporções, o que foi conseguido através da 

adição de novos assentos para os muçulmanos, dentre os quais três foram designados 

para a comunidade xiita, e o reconhecimento oficial da existência de uma relação 

especial entre o Líbano e Síria. Logo, longe de eliminar o confessionalismo do país, o 

acordo de Taif reafirmou vigorosamente a identidade religiosa como o núcleo da 

política libanesa.  

O último grande conflito que marcou a guerra civil se desenrolou durante os 

anos de 1989 e 1990. O mandato do presidente Amin Gemayel expirou em setembro de 

1988, mas as facções políticas em disputa, as milícias e os políticos não concordavam 

em quem seria seu sucessor. Pouco antes de deixar o cargo, ele nomeou Michel Aoun, 

um cristão maronita, para o cargo de primeiro-ministro, que deveria ser de um 

muçulmano sunita, nos termos do Pacto Nacional. Assim, o primeiro-ministro 

muçulmano da época, Salim al-Huss, declarou que ele e seu gabinete constituído é 

quem representavam o verdadeiro governo legítimo do Líbano. A existência de dois 

governos paralelos rivais, um dirigido por um cristão maronita e o outro por um 

muçulmano sunita, ameaçou criar uma divisão permanente no país.  

Se autoproclamando um patriota libanês, Aoun declarou uma guerra de 

libertação contra muçulmanos e contra a presença síria no país e começou uma 

campanha militar para expulsar as tropas sírias. A rebelião de dois anos foi o episódio 

mais destrutivo e mortal durante os 15 anos de guerra civil. Inicialmente, a posição anti-

síria de Aoun atraiu uma boa quantidade de adeptos, mas sua imprudência e o desprezo 



85 

 

 

pela vida dos civis envolvidos no conflito acabaram por colocar a maioria dos libaneses 

contra ele.  

No início de 1990, as forças de Aoun estavam lutando não só contra sírios e 

libaneses muçulmanos, mas também contra militantes das milícias maronitas, cujos 

líderes haviam decidido que a essa altura ele já representava uma ameaça para o futuro 

do Líbano. A trágica e confusa rebelião terminou somente outubro de 1990. Enquanto a 

atenção do mundo estava voltada para a crise criada pela invasão do Iraque ao Kuwait, 

as forças aéreas e terrestres da Síria lançaram um ataque mortal sobre as forças de 

Aoun. Ele escapou obtendo asilo na embaixada francesa, enquanto mais uma vez 

tanques sírios tomaram o controle das ruas de Beirute. 

Com a derrota de Aoun, os libaneses abandonaram temporariamente 

confrontação armada em favor da cooperação mútua para implementar o acordo de Taif. 

Sob um novo presidente e um gabinete pró-Síria, o governo começou a delicada tarefa 

de desarmar as milícias e restaurar a autoridade do exército libanês no país. No entanto, 

mesmo com o retorno a “normalidade”, o Líbano embarcou em uma fase de 

reconstrução na qual diversos problemas persistiam, a ameaçar o delicado equilíbrio que 

havia sido alcançado pelo Acordo de Taif. 

Primeiro porque a própria natureza da guerra civil tendeu a aprofundar 

identidades sectárias, na medida em que as perigosas condições e a instabilidade 

estabelecidas nas ruas do país levaram as pessoas a procurarem cada vez mais por 

segurança em suas comunidades religiosas. Enquanto para um indivíduo os membros de 

uma mesma comunidade transpareciam segurança, aqueles que pertenciam a outras 

comunidades, não importando qual, passavam a ser vistos como inimigos.Foi assim que 

o Líbano iniciou sua história contemporânea, no pós-guerra, com identidades comunais 

e religiosas mais solidificadas do que nunca.  

O segundo problema se encontrava no sul do país. Enquanto Israel permanecesse 

ocupando partes do coração xiita no sul do Líbano, as duas principais milícias xiitas, 

Amal e Hezbollah, decidiram que não iriam entregar voluntariamente suas armas ao 

governo. A situação ficou mais complicada com o retorno da OLP à região. E mais uma 

vez, o conflito regional mais amplo acirrou os problemas de divisões internas libanesas.  

Uma frágil paz foi estabelecida sob a proteção da Síria, que foi formalizada por 

um tratado em 1991, mas a tensão no sul do país continuou, com os ataques e contra-
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ataques guerrilheiros do Hezbollah, apoiado pelo Irã e pela resistência laica árabe 

(palestinos, comunistas libaneses e pan-sirianistas), atuando contra a ocupação desta 

parte do território libanês pelo exército israelense e pelo SLA. E, nos primeiros anos do 

século XXI, a influência síria sobre os assuntos internos e a política externa libanesa só 

fez aumentar ao longo do tempo.  

 

 
 

Figura 6 - Linha Azul: Fronteira entre o Líbano e Israel 

 
Oficiais da UNIFIL sobrevoam a Linha Azul (BLUE LINE),  

na fronteira entre Líbano e Israel, em 8 de novembro de 2012. 

 

 



87 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ORIGINALIDADE 
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