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Nos vinte e cinco anos decorr 
não houve momentos de incerteza 
nais e pelo direito internacional efj 
A globalização gerou benefícios lí, 
logia e das comunicações, mas tal 
à rápida disseminação de doença, 
regras e limitações claramente de 
rante a Guerra Fria desapareceral 
mismo gerado pela renovação da 
comum, o uso da força por EstaI 
aparentemente fácil a armas de ; 
aos que pretendem estabelecer u 
recíproco, na tolerância e na clen 

Temos de assinalar certos aco. 
mudar a tendência das relações il 
direitos humanos cometidas na p 
e 1999, precipitaram um ataque ae 
em legít.ima defesa nem em obed 
plicitamente humanitários. De m 
os Estados Unidos em II de sete 
do comportamento internaciona 
cativa, que visava lidar com o fen 
formas, como também conduziu 
prevenir esse tipo de conduta. AJ 
ban, no Afeganistão, e seus aliad 
gundo se alegou) em legítima dE 
que, de março-abril de 2003, que 
última operação foi levada a cab 
gurança relativas ao Iraque, que c 

sa; não houve, contudo, a sançã< 
portantes da crescente instabilid. 
sou a ser dada ao direito internac 

A quarta edição deste livro, J 
sinalar a importância cada vez : 
anterior foi atualizado, revisto e 
ção sobre o direito humanitário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


