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PROFESSOR: EVANDRO MENEZES DE CARVALHO
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EMENTA
OBJETIVOS GERAIS
Este curso irá rever os conceitos essenciais do direito da guerra (também conhecido como lei de
conflito armado) conforme derivado do direito convencional, do direito consuetudinário e da
experiência da história. Começaremos com uma reflexão sobre os limites do direito internacional
para a manutenção da paz e da segurança internacionais vis-à-vis os movimentos dos países mais
poderosos no tabuleiro do sistema internacional. Examinaremos as fontes do direito da guerra,
sua aplicação e princípios, explorando áreas específicas que podem ser do interesse dos alunos
tais como os meios e métodos permitidos de guerra, lei da ocupação e da neutralidade, definição
e julgamento de guerra etc. Debateremos o tema da guerra na legislação e na política externa
brasileira.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O objetivo do curso é examinar o direito internacional que regula a conduta de guerra e outros
conflitos armados e contextualizá-los no cenário da política internacional contemporânea.
METODOLOGIA
O curso será predominantemente baseado em debates de textos selecionados. Haverá uma
ênfase na pesquisa voltada para os temas de cada aula e para fins de debate em sala de aula.
PROGRAMA
1. O direito da força e a força do direito (Jus ad Bellum vs. Jus in Bello)
2. Conceitos essenciais em relações internacionais.
3. Sobre a legitimidade e eficácia das OI’s no século XXI
4. O direito da guerra: fontes, aplicação e princípios
5. Proteção de Civis e propriedades civis, controle de armamentos, neutralidade.
6. Conflitos internacionais contemporâneos: Síria, Estado Islâmico e o Mar do sul da China.
7. A guerra e a política externa brasileira.
8. Guerra cibernética e de informação.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação do curso envolverá trabalhos de pesquisa para cada aula, leituras prévias e a
participação em sala de aula para cada tema. Ao final do curso, poderá ser aplicado uma prova ou
solicitado um trabalho relacionado ao tema geral da disciplina. A frequência será parte integrante
da avaliação.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
Será indicada no decorrer do curso.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Será indicada no decorrer do curso.
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