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RESUMO 

 

O presente estudo discorre acerca das modificações no direito internacional que permitiram, 

após o término da Guerra Fria, a adoção de uma nova perspectiva no que diz respeito à 

temática das intervenções humanitárias, possibilitando ao Conselho de Segurança das Nações 

Unidas adotar medidas assecuratórias de proteção aos direitos humanos, dentre elas a 

utilização da força, sob a forma do que dispõe o Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, 

nos limites traçados pela doutrina e pela prática internacional. Descreve também o surgimento 

e a atuação da teoria da responsabilidade de proteger, a qual questiona os conceitos de 

soberania e não-intervenção, colocando o amparo dos direitos humanos sob jurisdição da 

comunidade internacional e, não mais como assunto de domínio interno dos Estados, 

permitindo, desse modo, uma prática mais consolidada e legítima das intervenções 

humanitárias. Analisa ainda o genocídio ocorrido em Ruanda, durante o ano de 1994, no qual 

inúmeras violações de direitos humanos foram praticadas sem que houvesse uma devida 

reação por parte da sociedade internacional, servindo, assim, como meio de análise da 

evolução do debate acerca das intervenções humanitárias no âmbito dos conflitos internos, de 

modo a estabelecer uma crítica mais aprofundada da relação das intervenções humanitárias 

com os propósitos do direito internacional. Realizada através da consulta a livros e demais 

produções acadêmicas, a pesquisa confirma a possibilidade do uso da força como forma de 

proteção dos direitos humanos, ao mesmo tempo em que ressalta a necessidade de uma 

reforma estrutural no Conselho de Segurança das Nações Unidas, de modo a torná-lo mais 

representativo aos anseios da sociedade internacional, evitando-se, assim, o uso arbitrário das 

intervenções humanitárias, ainda que sob o pretexto da responsabilidade de proteger. 

 

Palavras-chave: Intervenção Humanitária. Responsabilidade de Proteger. Ruanda. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present study expatiates on the changes in International Law which, after the end of the 

Cold War, allowed the adoption of a new perspective in the field of humanitarian 

intervention, enabling the adoption of measures to secure the Human Rights protection by the 

United Nations Security Council, like the adoption of force, as provided in Chapter VII of the 

United Nations Charter, bounded by the limits established by the doctrine and international 

practice. It also describes the birth and the procedure of the Responsibility to Protect theory, 

which questions the concepts of sovereignty  and non-intervention, placing the protection of 

human rights under the international community jurisdiction and not as a subject restricted to 

State domain, therefore allowing a more solid and legitimate practice of humanitarian 

interventions. Furthermore, it analyses the genocide in Rwanda, during the year of 1994, in 

which countless violations to human rights were practiced without the proper reaction from 

the international society, which served as means to analysis of the evolution of the debate on 

humanitarian interventions under intern conflicts, as means to establish deeper critical 

considerations regarding the humanitarian interventions and the purposes of international law. 

The study, carried out with the consultation to books and other academic productions, attests 

the possibility of the use of force as means to protect human rights, while highlights the 

necessity of a structural reform of the United Nations Security Council, in order to make it 

more representative to the aspirations of international society, avoiding the arbitrary use of 

humanitarian interventions, even if it is as an excuse of the responsibility to protect. 

 

Keywords: Humanitarian Intervention. Responsibility to Protect. Rwanda. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Discussões teóricas sobre as intervenções humanitárias permeiam toda a história 

das relações internacionais e revelam as tendências de cada época, ora valorizando seu caráter 

moral, ora seu peso jurídico. Não obstante, uma questão sempre permaneceu a mesma: 

quando – se é que alguma vez o foi – é adequado que os países, individual ou coletivamente, 

exerçam ação coerciva, e em particular ação militar, contra outro país, não com o fim de 

autodefesa, nem para evitar uma ameaça maior à paz e à segurança internacional, como é 

tradicionalmente entendida, mas com o objetivo de proteger pessoas em risco dentro desse 

país? 

Tendo-se originado nas teorias da Guerra Justa, as discussões acerca da 

intervenção para fins humanitários infiltraram-se nas correntes de pensamento predominantes 

dos mais diversos períodos históricos, repercutindo em vários momentos importantes, dentre 

eles a elaboração da Carta das Nações Unidas, em 1948, a qual trouxe obrigações legais 

internacionais aos Estados signatários, delimitando, por exemplo, a forma como os governos 

deveriam tratar seus cidadãos. 

Esse documento menciona a não-intervenção como um de seus princípios 

norteadores, sendo o uso da força somente autorizado em situações de legítima defesa ou de 

ameaça à paz e à segurança internacionais. Ao longo das últimas décadas, contudo, inúmeras 

tentativas de relativizar o alcance desse princípio foram surgindo, de modo a permitir a 

intervenção estrangeira em território de Estados que se encontrassem em situações de 

emergência humanitária. Neste sentido, novos conceitos foram buscados com o intuito de 

conciliar o que, até então, parecia ser inconciliável: o respeito à soberania e a proteção dos 

direitos humanos. 

Essa reconciliação tem sido abordada de duas maneiras distintas, porém 

complementares: pela evolução do conceito de soberania – não mais visto como um mero ato 

de autoridade, mas como uma responsabilidade do Estado – e pela expansão da definição do 

que constitui ameaça à paz e à segurança internacionais – principais marcos do Capítulo VII, 

da Carta das Nações Unidas. Como consequência dessa nova abordagem, as graves violações 

de direitos humanos dentro das jurisdições nacionais tornam-se objeto de responsabilidade 

internacional, ao passo que a Organização das Nações Unidas, por meio de seu Conselho de 

Segurança, começa a autorizar ações militares quando as ameaças derivam de crises 

humanitárias, mesmo que de origem interna. 
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Essas preocupações humanitárias ligam-se aos conceitos de ameaça à paz e à 

segurança internacionais, transpondo fronteiras e integrando-se ao patrimônio comum da 

humanidade, numa necessidade urgente de equacionar verdades até então tidas como 

absolutas, tais como a igualdade soberana dos Estados e a não-intervenção nos assuntos 

internos.  

É, pois, a partir dessas inovações conceituais que surge a ideia da 

responsabilidade de proteger, uma teoria que, visando a legalizar e legitimar as intervenções 

humanitárias, constituiu uma nova moldura jurídica e política no cenário internacional, ao 

passo que tentou dar uma maior legitimidade ao direito internacional, atribuindo obrigações 

mais concretas aos Estados junto à sociedade internacional.  

Dentre os casos mais emblemáticos acerca das intervenções, é notório o episódio 

ocorrido em Ruanda, no ano de 1994, situação na qual ficou demonstrada de maneira bem 

clara a falta de preparo por parte da comunidade internacional em lidar com esse assunto. 

Nesse incidente, a inação por parte do Secretariado das Nações Unidas e de 

membros de seu Conselho de Segurança trouxe ao mundo a maior catástrofe humanitária já 

conhecida desde o Holocausto nazista. A falha do sistema internacional de segurança coletiva 

em conter tal atrocidade fora creditada à falta de vontade política do Conselho de Segurança e 

da sociedade internacional, que, apesar de terem ao seu alcance os meios e estratégias para 

mitigar a situação, nada fizeram.  

A oposição entre o dever moral e a legalidade junto ao direito internacional faz 

das intervenções humanitárias objeto fundamental no estudo das relações internacionais. A 

tensão entre esses dois polos representa, de um lado, a inação em conter atrocidades 

humanitárias e, de outro, a intervenção muitas vezes moralmente aceita, porém calcada na 

ilegalidade. 

Este trabalho, portanto, tenta apresentar as principais discussões travadas sobre o 

uso da intervenção humanitária no âmbito dos conflitos internos, pautando as dificuldades 

enfrentadas por suas teorias, especificamente no que tange ao conceito da teoria da 

responsabilidade de proteger. Nessa esteira, pretende-se discutir a validade da intervenção 

humanitária em conjugação com a ordem jurídica internacional estabelecida pela Carta das 

Nações Unidas, utilizando o caso de Ruanda como meio de análise da evolução do debate 

acerca das intervenções humanitárias no âmbito dos conflitos internos. 

Para tanto, a metodologia que aqui será utilizada basear-se-á em um estudo 

descritivo e analítico, desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica, tendo como base 
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diversos trabalhos publicados sob a forma de livros, revistas, publicações especializadas, 

imprensa escrita, artigos e dados oficiais publicados na internet, os quais abordam direta ou 

indiretamente o tema em análise e buscam, desse modo, esclarecer todos os aspectos 

relacionados ao tema em questão. 

Com isso, espera-se que o presente trabalho consiga expor as principais questões 

relativas à aplicabilidade da teoria da responsabilidade de proteger, de forma a estabelecer 

parâmetros para uma crítica mais aprofundada da relação das intervenções humanitárias tanto 

com o direito internacional quanto com a política que rege as relações interestatais. 
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2 A INTERVENÇÃO HUMANITÁRIA COMO FORMA DE PROTEÇÃO DOS 

DIREITOS HUMANOS 

 

“O problema fundamental em relação aos direitos do 

homem, hoje, não é tanto o de justificá-lo, mas o de 

protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, 

mas político.” 

(Norberto Bobbio) 

 

A temática dos direitos humanos ainda é marcada por muitas dúvidas e 

contradições. De um lado, percebe-se o significativo crescimento e fortalecimento desses 

direitos, devido ao avanço teórico em sua proteção nacional e internacional, por meio do 

grande número de tratados, declarações, constituições e decisões jurisprudenciais. Do outro, é 

notório, no comportamento de muitos Estados, um processo cada vez mais violento de 

negação e violação desses mesmos direitos.
1
  

De fato, muito embora tais contradições ainda sejam bastante recorrentes, é 

inegável a importância advinda do processo de internacionalização dos direitos humanos, haja 

vista a valorização que o homem passou a ter no cenário internacional. É possível afirmar, 

portanto, que o respeito aos direitos humanos tornou-se critério de avaliação da governança
2
 

dos Estados, permeando, inclusive, o tema da segurança internacional.
3
  

Em virtude do aumento da relevância dos direitos humanos, novos problemas 

começam a surgir – especialmente no que diz respeito à coadunação de seus valores com os 

princípios do direito internacional. É, pois, em meio a essa realidade que paira a grande 

                                            
1
 HOUSER, Denise. La protección internacional de los derechos humanos y el derecho internacional del 

desarollo. In: ANNONI, Danielle (Coord.). Os novos conceitos do novo direito internacional. Rio de Janeiro: 

América Jurídica, 2002, p.109-123. 
2
 “[...] governança não é o mesmo que governo. Os dois conceitos referem-se a um comportamento visando a um 

objetivo, a atividades orientadas para metas, a sistemas de ordenação; no entanto, governo sugere atividades 

sustentadas por uma autoridade formal, pelo poder de polícia que garante a implementação das políticas 

devidamente instituídas, enquanto a governança refere-se a atividades apoiadas em objetivos comuns, que 

podem ou não derivar de responsabilidades legais e formalmente prescritas e não dependem, necessariamente, do 

poder de polícia para que sejam aceitas e vençam resistências. Em outras palavras, governança é um fenômeno 

mais amplo do que governo; abrange as instituições governamentais, mas implica também mecanismos 

informais, de caráter não-governamental, que fazem com que as pessoas e as organizações dentro da sua área de 

atuação tenham uma conduta determinada, satisfaçam suas necessidades e respondam às suas demandas”. Cf. 

ROSENAU, James N. Governança, ordem e transformação na política mundial. In: __________; CZEMPIEL, 

Ernst-Otto (Org.). Governança sem governo: ordem e transformação na política mundial. Tradução de Sérgio 

Bath. Brasília: Universidade de Brasília, 2000, p. 15. 
3
 JUBILUT, Liliana Lyra. Não intervenção e legitimidade internacional. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 24. 
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questão relativa aos mecanismos de proteção internacional dos direitos humanos, motivo pelo 

qual é considerado um dos assuntos mais importantes da agenda internacional contemporânea. 

Nesse âmbito, os conflitos internos começam a adquirir – a depender do seu grau 

de violência – um papel mais relevante no cenário internacional, tornando-se verdadeira 

ameaça à efetivação da proteção dos direitos humanos. É a partir daí que inúmeros 

questionamentos começam a ser levantados – a exemplo daqueles acerca da utilização da 

força, por meio das intervenções, como forma de proteção dos direitos humanos – e que 

passam a integrar as discussões internacionais, as quais começam a enfocar não apenas na 

preocupação em evitar conflitos, mas também em atacar as suas verdadeiras causas.  

Destarte, são essas questões, e, mais especificamente, as causas que justificam tal 

ação, bem como os sujeitos que possuem capacidade para atuar dessa maneira, que, por ora, 

pretende-se estudar. 

 

2.1 A proteção internacional dos Direitos Humanos 

 

No passado, o direito internacional – por excelência norma reguladora das 

relações interestatais – pouco se voltava a situações que dissessem respeito diretamente à 

pessoa humana. O ideário da proteção internacional dos direitos humanos, porém, 

desencadeou uma ruptura com esse paradigma, o que levou Norberto Bobbio a classificar, em 

três fases distintas, a história dos direitos humanos: a fase dita filosófica – inspirada pelo 

jusnaturalismo moderno e pelas ideias de John Locke e de outros pensadores – em que se 

reconhece o homem como portador de direitos por natureza, os quais nem o Estado lhe 

poderia subtrair, nem ele próprio poderia alienar; a fase de positivação, na qual esses direitos, 

reconhecidos no âmbito dos Estados, passam de direitos do homem a direitos do cidadão; e a 

fase da internacionalização, na qual a afirmação dos direitos não é só positiva, mas também 

universal.
4
 

Atualmente, ainda que as possibilidades de atuação do indivíduo no cenário 

internacional não sejam tão amplas
5
, não se pode negar as transformações que se deflagraram 

na sociedade internacional ao longo da história e que culminaram no processo de 

internacionalização dos direitos humanos. 

                                            
4
 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Nova Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 28-30. 

5
 Cf. REZEK, Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 12 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 

2010, p.158-159.  GARCIA, Emerson. Proteção internacional dos direitos humanos: breves reflexões sobre os 

sistemas convencional e não-convencional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 55-59.  



15 

 

A primeira exigência que originou a preocupação com o tema dos direitos 

humanos foi a tentativa de controlar o poder do Estado. Neste sentido, os direitos individuais 

aparecem como reação ao Estado absoluto, que dominou a realidade europeia durante os 

séculos XVII e XVIII.
6
 É a partir da segunda metade do século XIX, contudo, que a proteção 

dos direitos humanos começa a se fundamentar em um direito internacional positivo, 

marcando o início do emprego do direito internacional para resguardar valores que dissessem 

respeito diretamente aos indivíduos, deixando, assim, de ser um direito predominantemente 

interno aos Estados.
7
 Não obstante, somente com o fim da Segunda Guerra Mundial e das 

barbaridades vividas durante esse período é que se começa a tomar consciência da 

necessidade de sua proteção universal.  

Isso porque, ao longo dos primeiros decênios do século XX, a humanidade se 

deparou com uma inusitada forma de governo, fundada na ideologia e no terror e sem a menor 

consideração pelos direitos humanos: o totalitarismo. O horror e a violência vividos nessa 

época reduziram o ser humano a uma condição de vida estritamente biológica, na medida em 

que o totalitarismo privava-o de qualquer relação normal de convívio e de qualquer vestígio 

de humanidade, condenando-o ao esquecimento e à descartabilidade.  

É, pois, diante dessa dominação totalitária que Hannah Arendt começa a refletir 

sobre a ineficácia dos direitos humanos e questiona as teorias jusnaturalista e positivista ao 

observar que seus fundamentos filosóficos, tais como os direitos naturais, o universalismo, a 

abstração e o positivismo jurídico, mostraram-se insuficientes para garantir, de forma eficaz, 

os direitos do homem conforme previstos na Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão
8
. Nesta perspectiva, a efetivação de tais direitos se concretizaria, segundo Arendt, 

pela cidadania, concebida e exercida como direito a ter direitos e entendida em seu sentido 

mais amplo, o qual perpassa o vínculo formal da nacionalidade, e garante o seu pleno 

exercício, consubstanciado pela participação nas diversas instâncias em que o espaço público 

                                            
6
 AMARAL JÚNIOR, Alberto do. O direito de assistência humanitária. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 

105. 
7
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pudesse se multiplicar, oportunizando, assim, a todos os cidadãos a igualdade de condições de 

participação.
9
 

Partindo da concepção adotada por Flávia Piovesan quanto ao pensamento 

arendtiano de que “os direitos humanos não são um dado, mas um construído, uma invenção 

humana, em constante processo de construção e reconstrução”
10

, é possível perceber que a 

dignidade humana ascende à categoria de valor-fundamento do indivíduo e de princípio 

norteador da ordem jurídica, do moderno constitucionalismo e do direito internacional dos 

direitos humanos. Com o Pós-Segunda Guerra, as constituições passam a trazer em seus 

textos a disciplina de direitos fundamentais e de valores que deveriam nortear não apenas a 

atuação do Estado, mas também assegurar a proteção dos indivíduos. É, no entanto, apenas 

com a proclamação da Carta das Nações Unidas
11

, em 1945, e, posteriormente, com a 

aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos
12

, em 1948, que essa concepção 

contemporânea de direitos humanos começa a ser introduzida na sociedade internacional.  

A partir daí, inúmeros foram os tratados internacionais celebrados com o fim de 

fortalecer os direitos humanos e proteger a dignidade humana.
13

 É neste cenário, portanto, que 

o processo de universalização dos direitos humanos dá inicio à formação de um sistema 

normativo internacional de proteção de tais direitos, capaz de instituir mecanismos de 

responsabilização e controle internacional acionáveis quando o Estado se mostrar falho ou 

omisso na tarefa de implementar direitos e liberdades fundamentais. 

A importância crescente assumida pelos temas de direitos humanos no âmbito 

internacional fez a Organização das Nações Unidas (ONU) dotar-se progressivamente de 

mecanismos institucionais para denunciar casos de violações graves e sistemáticas, os quais 

                                            
9
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podem se classificar como atividades de promoção, atividades de controle e atividades de 

garantia. As atividades de promoção buscam induzir os Estados que não tenham disciplina 

voltada à tutela dos direitos humanos a introduzi-la ou induzir aqueles que já a têm a 

aperfeiçoá-la, ao passo que as atividades de controle são consubstanciadas no conjunto de 

medidas adotadas pelos organismos internacionais como forma de verificar o cumprimento 

dos dispositivos pactuados. Já as atividades de garantia compreendem o estabelecimento de 

uma verdadeira tutela jurisdicional no plano internacional, pressupondo a substituição da 

garantia nacional pela internacional nos casos em que aquela é inexistente ou insuficiente.
14

 

Desde a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos até os dias 

atuais, o sistema internacional de proteção dos direitos humanos teve seu campo de atuação 

ampliado com a adoção de uma série de instrumentos de caráter mais específico.
15

 Isso porque 

a ONU adotou diversas declarações e convenções sobre a matéria, algumas relativas a novos 

direitos, outras referentes a determinadas violações ou ainda voltadas à proteção de grupos 

vulneráveis e de minorias.
16

 

É, portanto, desse modo que a nova normativa internacional torna possível a 

responsabilização dos Estados nos casos em que as instituições nacionais se mostrarem 

inexistentes ou inoperantes. Ressalte-se, porém, que essa normativa internacional apresenta 

caráter subsidiário, uma vez que cabe aos Estados a responsabilidade primária pela proteção 

dos direitos humanos de seus cidadãos, no âmbito de seus respectivos territórios. 

 

2.2 A intervenção humanitária e o sistema internacional não-convencional de proteção 

dos Direitos Humanos 

 

As graves violações aos direitos humanos tendem a gerar um sentimento de 

indignação que pode acarretar em distintas reações por parte da sociedade internacional.  É, 

pois, no intuito de evitar esse problema que muitos tratados internacionais preveem a criação 

de órgãos com competência para zelar pela observância dos direitos humanos. 
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 BIERRENBACH, Ana Maria. O conceito de responsabilidade de proteger e o direito internacional 

humanitário. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2011, p. 103. 
15

 Ibidem, p. 104. 
16

 Diversos são os instrumentos internacionais relacionados à promoção e proteção dos direitos humanos. Neste 

sentido, o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos elaborou uma lista não-

exaustiva com o conteúdo desses principais documentos. Cf. OFFICE OF THE HIGH COMMISIONER FOR 

HUMAN RIGHTS. Universal human rights instruments. Disponível em: 

<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx>. Acesso em: 31 

mar. 2013.  

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx


18 

 

Tais órgãos, apesar de possuírem competência de natureza e extensão variáveis, 

são capazes de responsabilizar o Estado mesmo nos casos em que o seu comportamento 

encontre correspondência na ordem interna, mas não obedeça aos direitos assegurados no 

respectivo tratado internacional. Com isso, reforça-se a eficácia dos atos internacionais de 

proteção dos direitos humanos, constituindo-se, assim, aquilo a que se passou chamar de 

sistema internacional convencional de proteção dos direitos humanos.
17

  

Não obstante, embora seja inegável a atribuição de um caráter transcendente aos 

direitos humanos, ainda é possível observar certa dificuldade, por parte da sociedade 

internacional, em atribuir eficácia a tais direitos. Isso porque o sistema internacional de 

proteção de direitos humanos, apesar de sua importância e relevância para a promoção de tais 

direitos, nem sempre se demonstra verdadeiramente eficiente. Nas palavras de Dalmo de 

Abreu Dallari: 

 

[...] Quando qualquer governo, valendo-se de uma posição de força, ignora a 

Constituição e desrespeita as normas da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, os demais Estados ou a própria Organização das Nações Unidas se 

limitam a fazer protestos, quase sempre absolutamente inócuos. Em conclusão, 

pode-se afirmar que a proclamação dos direitos humanos, com a amplitude que teve, 

objetivando a certeza e a segurança dos direitos, sem deixar de exigir que todos os 

homens tenham a possibilidade de aquisição e gozo dos direitos fundamentais, 

representou um progresso. Mas sua efetiva aplicação ainda não foi conseguida, 

apesar do geral reconhecimento de que só o respeito a todas as suas normas poderá 

conduzir a um mundo de paz e justiça social.
18

 

 

A positivação dos direitos humanos em documentos internacionais, 

indubitavelmente, representa um grande avanço para torná-los mais eficazes, no entanto nem 

sempre esse sistema normativo se demonstra suficiente para garantir a proteção desses 

direitos. Isso porque o direito internacional – supostamente o guardião da segurança jurídica 

nas relações interestatais – tende a ser dependente da cooperação e da vontade de submissão 

dos Estados para que o seu sistema de normas funcione harmonicamente. 

Desse modo, torna-se cada vez mais difícil reconhecer a eficácia das normas 

internacionais, especialmente quando elas, ao serem violadas, não geram nenhum tipo de 

sanção a seus violadores, sendo, pois, exatamente por esse motivo que a sociedade 

internacional, muitas vezes, utiliza-se de meios não-convencionais para efetivar a proteção de 

tais direitos. 
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Dentre esses meios, destaca-se o instituto da intervenção humanitária, figura sobre 

a qual ainda persistem grandes controvérsias, haja vista as fortes tensões entre o dever moral 

de conter atrocidades humanitárias e a ilegalidade do uso da força como contramedida às 

violações dos direitos humanos. 

2.2.1 O conceito de intervenção humanitária 

 

No contexto das Relações Internacionais, o termo “intervenção”, geralmente, tem 

como significado algum tipo de ação coerciva – aqui utilizada não necessariamente no sentido 

de uso da força – de um Estado agindo dentro de outro Estado soberano.  Por meio desta ação, 

um Estado priva outro de um determinado direito, passando este a ser exercido pelo Estado 

interventor. Dessa forma, para ser considerada intervenção, a ação exercida deve ser 

coercitiva, não incluindo nessa denominação as solicitações formais de auxílio de um Estado 

a outro. 

Pode-se dizer, portanto, que a intervenção é uma forma de represália, medida cuja 

principal característica, segundo Marcel Sinkondo, é o fato de ser aplicada contra um ato 

ilícito praticado por um determinado Estado, justificando, assim, a utilização de meios que 

também seriam ilícitos, não fosse a existência do comportamento inicial que a motivou.
19

 É, 

pois, nesse sentido que as represálias se diferenciam das retorsões – medidas as quais, para 

serem utilizadas, pressupõem uma causa de natureza lícita, porém rigorosa, vexatória ou 

danosa ao interesse de um Estado – e das sanções – as quais decorrem de tratados 

internacionais que a contemplem e do poder disciplinar de uma organização internacional 

sobre os seus membros. 

Em relação à intervenção humanitária, interessante se mostra o conceito proposto 

por J. L. Holzgrefe, o qual a conceitua como a ameaça ou o uso da força para além das 

fronteiras de outro Estado, por um Estado ou grupo de Estados, com o objetivo de prevenir ou 

cessar violações graves e generalizadas de direitos humanos fundamentais dos indivíduos que 

não sejam cidadãos da força interventora e sem a permissão do Estado cujo território seja 

objeto da intervenção.
20

  

Impende-se ressaltar, porém, que, o conceito acima mencionado peca em um 

detalhe muito importante: não há nele a inclusão dos organismos internacionais como agentes 
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da intervenção. Como bem ressalta Liliana Lyra Jubilut, os organismos internacionais – 

regionais ou universais – têm apresentado uma crescente importância em função das ações de 

intervenção por eles perpetradas, razão pela qual se torna necessária uma ampliação ao 

conceito de intervenção humanitária, a fim de que tais agentes sejam nele incluídos.
21

 

Pretende-se, neste trabalho adotar o conceito proposto por J. L. Holzgrefe por se 

acreditar ser este o mais completo, concentrando claramente – tendo vista as considerações 

expostas anteriormente – todos os requisitos necessários para a definição do que se entende 

atualmente por intervenção humanitária, quais sejam: (I) uso – ou ameaça de uso - da força 

necessariamente contido na ação; (II) intervenção somente possível se houver força 

interventora, ou seja, um ou mais Estados – ou um ou mais organismos internacionais – 

dispostos a enviar força militar para além das suas fronteiras, no intuito de atuar em outro 

Estado soberano; (III) propósito humanitário diretamente relacionado ao objetivo fundamental 

da operação militar, devendo a  intervenção  servir ao propósito de salvar vidas ou fazer 

cessar o sofrimento causado pelos abusos aos direitos humanos e individuais; (IV) operação 

militar não focada no resgate ou defesa de cidadãos em situação de estadia provisória em 

território estrangeiro, mas de indivíduos cidadãos do Estado onde se está ocorrendo a 

intervenção; e (V) não permissão ou convite do Estado que está sofrendo a intervenção para 

as operações militares das forças estrangeiras que agem dentro de seu território, sob pena de 

descaracterizar a ação.
22

 

Exclui-se, assim, os demais tipos de ação que, por guardarem determinadas 

semelhanças, geralmente são associados às intervenções humanitárias, tais como as 

intervenções que não utilizam a ameaça ou o uso da força (v.g. ações diplomáticas), as ações 

militares que objetivam o resgate ou proteção de cidadãos em território estrangeiro e as 

formas de intervenção com o objetivo de prestar alívio humanitário, caracterizadas pela 

atuação de organizações não governamentais – acredita-se que estas últimas, por não 

objetivarem o uso da força e por terem como escopo a amenização das mazelas da guerra ou 

                                            
21
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da crise humanitária não deveriam ser consideradas como intervenção, mas como assistência 

humanitária.
23

 

2.2.2 O uso da intervenção como meio de pacificação de conflitos internos 

 

Os argumentos éticos favoráveis e contrários à utilização da intervenção 

humanitária podem ser classificados de diversas formas.
24

 Questão interessante, porém, diz 

respeito à sua utilização quando da prática de atos violadores de direitos humanos no âmbito 

dos conflitos internos. 

Segundo Michael E. Brown, os conflitos internos podem ser definidos como 

disputas políticas de caráter potencial ou efetivamente violento, cujas origens podem ser 

traçadas a partir de fatores domésticos, podendo existir a ameaça ou o uso de violência 

armada dentro das fronteiras de um Estado.
25

 

Já David A. Lake afirma que, apesar de distintos, não se pode presumir que as 

diferenças entre conflitos internos e conflitos internacionais sejam profundas demais ao ponto 

de uma forma de violência ser totalmente distinta da outra.
26

 Na verdade, a maioria dos 

conflitos internos possui implicações fundamentais para a estabilidade regional – e, 

consequentemente, internacional – podendo seus efeitos causar aos Estados vizinhos diversos 

problemas, tais como deslocação de refugiados, instabilidade econômica ou iminência de 

guerra.
27

 Daí porque o interesse, por parte da sociedade internacional, no uso da intervenção 

humanitária como meio de assegurar a pacificação desses conflitos. 

Ressalte-se, no entanto, que uma intervenção humanitária não pode depender 

única e exclusivamente da avaliação do Estado responsável pela sua realização. É o que 

afirma Emerson Garcia: 
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O preconizado universalismo dos direitos humanos, indicando a existência de 

valores cuja proteção poderia justificar restrições de ordem quantitativa aos 

princípios da soberania e da não-ingerência, deve ser contextualizado na realidade 

em que pretende projetar-se, isto sob pena de legitimar abusos de toda ordem. As 

dificuldades principiam-se pela exata identificação, tanto qualitativa como 

quantitativa, daquelas violações que devem ser consideradas intoleráveis e se 

estendem pelo risco em permitir que alguns Estados, isoladamente, sejam 

responsáveis por esse tipo de valoração, implementada de modo unilateral e sem 

contraditório. Violações graves e sistemáticas contra o direito à vida e à integridade, 

física ou moral, do indivíduo podem ser consideradas intoleráveis, mas ainda assim 

podem apresentar variações: o genocídio, no conflito do Ruanda, ocorrido nos 

primeiros meses de 1994, talvez pudesse justificar uma intervenção humanitária, 

mas o fuzilamento de alguns dissidentes políticos em Cuba a justificaria?
28 

 

Até o final do Século XIX, a existência de um direito de intervenção ainda era 

admitida na ordem internacional. Esse entendimento, no entanto, começou a mudar a partir de 

1919, quando se tornou claro que, na maior parte das vezes, esse instrumento era utilizado 

apenas como mera forma de pôr em prática certas medidas imperialistas.
29

 Foi, portanto, por 

volta dessa época que os tratados e demais documentos internacionais passaram a repudiar a 

intervenção em favor da autonomia e autodeterminação dos povos, demonstrando, dessa 

forma, o desejo de conter a ação dos Estados poderosos que, até então, não reconheciam 

nenhuma autoridade superior. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a ameaça ou o uso da força contra a 

integridade territorial e independência política dos Estados passaram a ser proibidos pela 

Carta das Nações Unidas, havendo apenas duas exceções: a legítima defesa individual ou 

coletiva e as ações estabelecidas ao amparo do Capítulo VII da referida Carta
30

. Para Ana 

Maria Bierrenbach: 

 

A Carta [das Nações Unidas] não só estabeleceu as circunstâncias excepcionais nas 

quais a intervenção era permitida, mas também alterou os termos do debate a 

empregar a expressão “ameaça ou uso da força” em vez de intervenção. Muitos 

pensadores, contudo, continuavam a argumentar que a intervenção era legal nos 

casos em que a crueldade de um Estado contra seus nacionais atentasse contra os 

direitos humanos e chocasse a consciência da humanidade.
31
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No limiar do século XXI, o controle da violência tornou-se uma das tarefas mais 

importantes da sociedade internacional, e, junto a ele, veio a necessidade de se fazer a 

distinção entre os conceitos de duas figuras que até então eram vistas como uma coisa só: a 

intervenção unilateral e a intervenção internacional. A diferença entre esses dois tipos de 

intervenção reside basicamente na justificação política e jurídica apresentada para o direito de 

intervir. Unilateral seria o ato de intervir praticado por um único Estado e movido apenas 

pelos seus próprios interesses, ao passo que a intervenção internacional seria aquela realizada 

em nome da sociedade internacional e por ela legitimada, ainda que praticada apenas por um 

único ente estatal.
32

 

Acredita-se que a intervenção internacional tende a se legitimar mais facilmente 

porque, ao invés de privilegiar interesses especiais dos Estados, é efetuada para concretizar 

valores compartilhados, necessitando, dessa forma, da aprovação da sociedade internacional. 

Isso porque o apelo à inviolabilidade da soberania, proveniente sobretudo dos novos países 

independentes ao longo do século XX, elevou os custos políticos da intervenção unilateral, 

estimulando a busca de autorização coletiva para que fosse levada a efeito.
33

 

Outros acontecimentos, porém, também contribuíram para ampliar a aprovação 

contemporânea da intervenção internacional. Segundo Alberto do Amaral Júnior: 

 

A interdependência [entre Estados] tornou necessário, e até mesmo inevitável, 

algum grau de envolvimento nos assuntos internos dos outros Estados. A 

fragmentação e a desintegração de certos Estados nacionais colocaram em questão a 

habilidade dos governantes para satisfazer as obrigações que possuem em relação às 

populações locais e à sociedade internacional. Ademais, o reconhecimento de 

valores comuns, entre os quais a proteção dos direitos humanos e a preservação do 

meio ambiente, criou incentivos para dilatar a concepção do interesse nacional e 

para suscitar ações coletivas para a solução de problemas comuns.
34

 

 

Como se pode observar, a questão da intervenção, ainda que humanitária, está 

longe de ser um assunto consensualmente aceito. A grande desconfiança dos países a respeito 

do uso da intervenção está relacionada aos problemas da discussão de sua normatização: há 

quem acredite que normas específicas e exaustivas demais tornariam a matéria 

excessivamente restritiva às inúmeras possibilidades no caso concreto, ao passo que há quem 
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aponte que, se as normas se apresentarem de forma muito flexível, a intervenção tornará a ser 

passível de abusos.
35

 

Ainda assim, persiste um entendimento acerca da existência de uma causa de 

justificação que, em situações excepcionais e à luz de circunstâncias concretas, permita a 

utilização da intervenção humanitária, de modo a afastar quaisquer consequências nocivas ao 

responsável por sua utilização. Para tanto, porém, torna-se necessário que, além da grave 

violação aos direitos humanos, haja a presença de pressupostos lógicos que observem os 

limites de proporcionalidade a serem adotados pela entidade interventora, tais como a 

exaustão dos meios alternativos ao uso da força, as consequências da intervenção para a 

independência política e integridade territorial e os efeitos dela advindos sobre os direitos 

humanos no Estado alvo, bem como a diversidade das forças intervenientes, a fim de se evitar 

que o poder de decisão se concentre em um único Estado. 
36

  

Além disso, outra forma necessária para se reduzir o perigo de abuso da 

intervenção humanitária é limitá-la às categorias de uso da força previstas nas ações elencadas 

no Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, atribuindo, dessa maneira, à ONU a 

responsabilidade para determinar a existência de crises humanitárias e autorizar as ações de 

intervenção.
37

 

 

2.3 O papel do Conselho de Segurança das Nações Unidas nas questões humanitárias 

 

Por ser um organismo de caráter universal e representante de quase todo o 

conjunto dos Estados, a ONU ocupa posição de destaque no plano internacional. Dentre os 

inúmeros órgãos de sua estrutura organizacional, o Conselho de Segurança das Nações Unidas 

(CSNU) se apresenta como o principal responsável – não obstante as disposições da Carta das 

Nações Unidas não excluam a atuação de outros órgãos em caráter secundário e 

complementar – pela manutenção da paz e da segurança internacional.
38

 Para o propósito 

deste trabalho, porém, importante se faz analisar o papel deste órgão no que diz respeito à sua 

atuação em questões humanitárias, isso porque, ao longo das últimas décadas, tem-se 

observado uma ampliação gradual no campo de atuação do Conselho de Segurança, que, além 
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de cuidar de assuntos relativos à garantia da paz e segurança internacionais, passou a se 

preocupar também com a defesa dos direitos humanos. 

Apesar de ser uma prática recente, é importante destacar que o CSNU, desde sua 

criação, esteve obrigado a levar em conta, no exercício de suas funções, as questões de 

direitos humanos como um elemento de análise, seja quando estes constituíssem um elemento 

de relevo para a compreensão das circunstâncias de um conflito específico, seja porque seria 

exigência da Carta das Nações Unidas que as decisões do Conselho relativas à solução de 

controvérsias e situações que pudessem levar à violação da paz fossem tomadas em 

conformidade com os princípios do direito internacional, do qual, por certo, fazem parte os 

direitos humanos.
39

 

Isso ocorre porque o artigo 39 da Carta das Nações Unidas, ao definir a 

competência do CSNU
40

, utiliza-se de expressões genéricas e abrangentes, tais como os 

termos “violação da paz” e “atos de agressão”, os quais, ainda que conceitualmente distintos, 

referem-se à ocorrência de atos de hostilidades que poderiam, em certa medida, relacionar-se 

com os temas de direitos humanos, se analisados sob o ângulo do impacto humanitário que o 

conflito em questão pudesse causar. Da mesma forma, a análise da noção de “ameaça à paz” 

também levanta questionamentos que implicam nessa ampliação da atuação do CSNU, uma 

vez que a referida Carta não traz uma definição de seu conteúdo, nem estipula parâmetros 

para a determinação de sua ocorrência, bem como não há, na jurisprudência internacional, 

nenhum entendimento que delimite o seu significado.
 41

 Na verdade, o que se percebe é que a 

Carta faculta ao CSNU que a ameaça à paz seja aquilo que ele entender em seus juízos de 

valor, quando da análise dos casos que a ele forem denunciados, não havendo, portanto, 

nenhum outro limite imposto aos membros desse órgão que não sejam as considerações 

inerentes ao caso e ao momento em destaque.
 
 

Esse conceito aberto garante, assim, uma maior flexibilidade para a adaptação 

constante do Conselho de Segurança em face da imprevisibilidade dos rumos das causas e 

formas de conflito no cenário internacional, proporcionando, desse modo, a abertura de um 

rol quase infindável de possibilidades de intervenção do Conselho nos temas que forem de sua 
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escolha, incluindo-se aí a proteção dos direitos humanos. Logo, ao avançar em novas formas e 

áreas de atuação, o CSNU renova sua legitimidade perante a sociedade internacional, uma vez 

que as iniciativas que passa a adotar em nome desta última tentam, simultaneamente, garantir 

a paz internacional, bem como criar as condições políticas, econômicas e sociais necessárias 

ao restabelecimento da ordem interna, em nítido contraste com o papel que exercia em 

décadas anteriores.
42

 

Ressalte-se ainda que o poder discricionário do Conselho de Segurança, quando 

da apreciação das circunstâncias em que deve intervir, dá a esse órgão a possibilidade de 

adotar as medidas que entender necessárias para as situações analisadas, demonstrando, pois, 

um claro enfraquecimento da separação anteriormente rígida entre a realidade doméstica e a 

vida internacional.
43

 Tais medidas, porém, merecem certa ponderação antes de serem 

aplicadas. Nas palavras de Alberto do Amaral Júnior: 

 

A intervenção do Conselho de Segurança nas crises humanitárias em larga escala 

pode ser útil para garantir o preenchimento das necessidades básicas da população 

afetada pelo conflito, restabelecer a ordem e auxiliar a reconstrução da estrutura 

estatal que se encontrava desarticulada. Ela seria uma espécie de ultima ratio, um 

remédio corretivo extremo para os casos de graves violações dos direitos humanos. 

A consideração de que o Conselho de Segurança age como representante da 

comunidade internacional, a fragilidade do sistema internacional de implementação 

dos direitos humanos e a convicção de que as normas que os instituem têm caráter 

erga omnes seriam fatores a legitimar este entendimento. Mas para que isso venha a 

acontecer é preciso que estejam presentes algumas condições. Em primeiro lugar, é 

necessário que os atos de violação dos direitos humanos possam ser interpretados 

como ameaça à paz e à segurança internacionais, pois só assim o Conselho de 

Segurança terá competência para agir. Em segundo lugar, é imprescindível que a 

atuação do Estado em que a crise humanitária se desenrola se tenha revelado 

ineficaz para assegurar o cumprimento das obrigações contempladas nos tratados 

internacionais que versam sobre o tema, como as contramedidas de que os Estados 

podem lançar mão de modo unilateral.
44

 

 

O CSNU, portanto, não tem apenas a faculdade de lidar com questões de direitos 

humanos quando julgar adequado, muito pelo contrário, tem também o dever, por exigência 

da Carta das Nações Unidas, de fazer com que suas decisões relativas a soluções de 

controvérsias e a situações que possam levar à violação da paz estejam em conformidade com 

os princípios do direito internacional.  

Não obstante, a questão da legalidade e legitimidade das ações do CSNU para 

conter crises humanitárias ainda apresenta alguns pontos controversos. Segundo Aidan Hehir, 
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o Conselho de Segurança ainda é um órgão dependente do consentimento de seus membros 

originários – também conhecidos como Permanent Five (P5): China, Estados Unidos, França, 

Reino Unido e Rússia –, os quais têm o poder de vetar qualquer decisão do referido órgão 

contrária aos seus interesses.
45

  

Além disso, o CSNU também encontra grande dificuldade em conciliar as suas 

determinações com as vontades dos Estados que, fundamentalmente, arcam com as operações 

por ele aprovadas. Isso porque o artigo 43
46

, da Carta das Nações Unidas, que visa a propiciar 

o fornecimento de uma força militar organizada à disposição do Conselho de Segurança, 

nunca fora posto em prática. Dessa forma, o referido órgão passou a ter um papel – 

principalmente ao longo da década de 1990 – limitado apenas em conceder legitimidade a 

ações tomadas por determinadas alianças de Estados do que propriamente a autorizar as suas 

próprias ações.
47

  

Ressalte-se ainda que, por conta dos incidentes relacionados ao período da Guerra 

Fria, as disposições dos artigos 45 e 47
48

 da referida Carta – as quais delineiam a criação de 

uma Comissão de Estado-Maior, destinada a orientar e assistir o CSNU em todas as questões 
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relativas às exigências militares para a manutenção da paz e segurança internacionais, sendo 

também responsável pela direção estratégica de todas as forças armadas postas à sua 

disposição – nunca possuíram um papel muito significante, muito embora pudessem ter 

destinado uma organização militar completa às Nações Unidas.
49

 É, pois, nesse sentido que 

Richard Falk passa a conceber o Conselho de Segurança como um mero “clube de Estados”, 

no qual seu poder de decisão encontra-se restringido ao relacionamento da ONU com os seus 

Estados-membros.
50

 

Percebe-se, assim, que a Carta das Nações Unidas, ao definir a estrutura 

organizacional do CSNU, acaba por limitar o seu poder de decisão, tornando-o um mero 

instrumento de ratificação das vontades de seus membros originários. A atuação do Conselho 

de Segurança passa, portanto, a ter um caráter meramente político, uma vez que se limita 

apenas àquilo que for do interesse comum do P5. Segundo Jorge Miranda: 

 

O desejável seria que as forças militares ou para-militares empenhadas em missões 

de intervenção, assistência ou ingerência humanitárias (como, de resto, em 

operações de paz) constituíssem um corpo próprio das Nações Unidas [...], em vez 

de forças disponibilizadas segundo o livre alvedrio dos Estados. Não é isso que 

sucede e, porventura, tão cedo não sucederá. Daí – e do peso dos membros 

permanentes do Conselho de Segurança – a fraqueza do instituto. Por certo, 

representa enorme progresso que qualquer intervenção para salvar vidas humanas 

seja efectuada – ao contrário do que se verificou no século XIX e do que se verificou 

recentemente, algumas vezes – ao serviço ou através da organização que exprime a 

humanidade no seu conjunto, e não ao serviço destes ou daqueles Estados. Mas 

perduram as contingências de interesses estratégicos e econômicos, o jogo de forças 

regionais e o peso dos membros permanentes do Conselho de Segurança exercendo 

ou não direito de veto; e tudo isso tem condicionado ou determinado as intervenções 

– e (talvez pior) as não-intervenções.
51

 

 

Questão também preocupante diz respeito à forma e à força que o CSNU tem 

dado a suas decisões. Isso porque, com o fim da Guerra Fria, esse órgão, além de tomar 

decisões com base em situações concretas, assumiu a tendência de adotar resoluções 

temáticas, propensas a criar normas gerais, de caráter abstrato, impessoal e permanente, cujo 

conteúdo vasto não impunha medidas obrigatórias aos Estados. O objetivo aqui era 

simplesmente de recomendar a adoção de certas medidas e censurar determinadas práticas, 

lembrando aos Estados de suas obrigações internacionais preexistentes. O CSNU exercia, 
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portanto, uma atividade quase legislativa, na medida em que ele conferia orientações gerais, 

mas destituídas de força obrigatória. Tal fato, contudo, não suscitava muitas reações 

desfavoráveis, devido à ausência de força obrigatória de tais resoluções.
52

 

Não obstante, com os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, o CSNU 

passou a adotar resoluções de caráter claramente legislativo
53

, as quais chamaram a atenção 

da sociedade internacional por conta de seu ineditismo e por terem desafiado as formas 

tradicionais de formação do direito internacional. Esse poder legiferante outorgou ao CSNU 

competências que, até então, ele não possuía, de modo que a sua atuação, mesmo não 

atentando contra o direito internacional
54

, começou a avançar perigosamente por uma via 

antidemocrática e cheia de abusos, haja vista os problemas relativos à sua estrutura 

deliberativa e organizacional – já mencionados anteriormente.
55

 

Diante do exposto, torna-se evidente a necessidade de uma reforma urgente no 

Conselho de Segurança, cujo poder de veto do P5 e a não existência de membros permanentes 

originários da África, da América Latina e do Oriente Médio, na sua atual composição, 

determinam, de certa forma, uma falta de representatividade da opinião global.
56

 Desse modo, 

a atuação de uma autoridade internacional tal como o CSNU, com o poder de autorizar 

intervenções e outros meios de uso da força, ainda se demonstra um assunto muito delicado, 

razão pela qual os questionamentos trazidos pelas intervenções humanitárias tendem a apontar 

a necessidade de se construir um Conselho de Segurança mais efetivo e independente dos 

interesses nacionais de determinados Estados. 
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3 A ORDEM INTERNACIONAL CONTEMPORÂNEA E O SURGIMENTO DA 

TEORIA DA RESPONSABILIDADE DE PROTEGER 

 

“Se a intervenção humanitária é, de fato, um atentado 

inaceitável à soberania, como devemos responder a 

Ruanda, a Srebrenica – a violações flagrantes e 

sistemáticas dos direitos do homem que atingem todos 

os preceitos da nossa natureza humana?” 

(Kofi A. Annan) 

 

A Segunda Guerra Mundial foi um momento de grande ruptura na ordem 

internacional, trazendo consigo, em meados do século XX, a consolidação e o 

aprofundamento da sociedade internacional por meio de um processo de institucionalização 

da ONU. Durante esse processo, os temas da segurança internacional e dos direitos humanos 

ganharam destaque, o que levou à elaboração formal de normas internacionais imperativas – 

jus cogens
57

 – de proteção do ser humano e de limitação do uso da força nas relações 

internacionais.
58

 

O objetivo principal da criação da ONU era o estabelecimento de um novo 

sistema de segurança internacional que pudesse substituir o uso da força unilateral por um 

sistema de segurança coletiva.
59

 Nesse sentido, a Carta das Nações Unidas visou à 

regulamentação do uso da força nas relações internacionais, limitando-o ao máximo, por meio 

do princípio da não-intervenção, e estabelecendo um órgão – o Conselho de Segurança – 

encarregado da manutenção da paz e segurança internacionais. A ONU tentou, assim, proteger 

tanto os interesses dos Estados quanto dos indivíduos e, com isso, questionou os paradigmas 

que, até então, regulavam o cenário internacional, acabando por inaugurar uma nova ordem 

internacional e contemporânea.
60

 

Não obstante, conforme essa nova ordem ia se consolidando, alterações profundas 

de temas tradicionais do direito internacional foram sendo verificadas, a exemplo do conflito 
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antinômico entre a não-intervenção – baseada na soberania estatal – e os direitos humanos – 

fundados na dignidade humana –, do qual se verificava que a proteção efetiva destes, muitas 

vezes, exigia a violação daquela, levantando, assim, indagações acerca da necessidade de 

estabelecimento de novos valores a serem compartilhados no cenário internacional.
61

  

É, pois, essa situação, bem como o surgimento do ideário da responsabilidade de 

proteger como forma de compatibilizar as noções de não-intervenção, soberania e proteção 

dos direitos humanos, que se pretende analisar no decorrer deste capítulo. 

 

3.1 A crise de legitimidade da não-intervenção 

 

Considerada um corolário do princípio da soberania estatal
62

, a não-intervenção é 

um dos princípios basilares da ordem internacional desde a Paz de Westfália
63

, sendo 

defendida pelos Estados e utilizada como meio de separar as esferas das relações internas e 

internacionais. 

A partir de sua inclusão na Carta das Nações Unidas, a não-intervenção foi se 

consolidando como base do direito internacional vigente. O motivo principal para essa 

consagração era a preocupação em evitar um novo conflito mundial nos moldes daqueles 

ocorridos no início do século XX, fazendo com que a limitação do uso da força em todas as 

suas modalidades passasse a ser o fundamento sobre o qual a ordem internacional 

contemporânea se alicerçou.
64

 

Em face da globalização, no entanto, uma maior interdependência no cenário 

internacional começou a surgir, implicando em uma maior incidência de intervenções – 

expressão aqui dotada em um sentido mais genérico – em assuntos internos dos Estados. 

Além disso, a crescente importância que a proteção dos direitos humanos passou a ter junto à 

sociedade internacional começou a levantar questionamentos acerca dos limites da norma de 

não-intervenção,  constituindo, assim, uma certa tensão no sistema normativo da ONU 

quando da tentativa de conjugação de ambos esses preceitos, e gerando um impulso constante 
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de redefinição das matérias de competência interna dos Estados na sua relação com aquele 

organismo internacional.
65

 

Alexandre Peña Ghisleni ressalta, no entanto, que tal ocorrência não se trata de 

um caso de desvirtuação de princípio, mas de mero desdobramento natural do processo de 

construção do sistema jurídico das Nações Unidas. Segundo ele: 

 

Mesmo em uma primeira leitura [...] o princípio da não intervenção sofre limitações 

na área de direitos humanos. Em primeiro lugar, deve ser analisado em conjunção 

com o inovador caráter internacional que a Carta [das Nações Unidas] atribui a essa 

área. A Carta faz a proteção e a promoção dos direitos humanos extrapolarem a 

consideração que lhes era comumente dada no âmbito nacional até então, ao torná-la 

um dos Propósitos e Princípios das Nações Unidas e ao garantir à ONU o direito de 

fazer recomendações e de tratar do tema em um de seus órgãos assessores. A 

aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos afastava qualquer 

margem de dúvida de que a questão dos direitos humanos não seria de competência 

exclusivamente interna: se era verdade que a responsabilidade pela observância dos 

padrões de direitos humanos recaía primariamente no âmbito nacional, a definição 

dos padrões a serem seguidos pelos Estados era feita primordialmente na esfera 

internacional.
66 

 

Em 1923, a Corte Permanente de Justiça Internacional (CPJI) – tribunal de 

jurisdição internacional criado no seio da Liga das Nações
67

 e sucedido, posteriormente, pela 

Corte Internacional de Justiça (CIJ), criada no contexto da Organização das Nações Unidas – 

já havia emitido parecer consultivo, afirmando que a questão de se saber se uma determinada 

matéria entraria ou não no domínio exclusivo de um Estado era essencialmente relativa e 

dependeria do desenvolvimento das relações internacionais.
68

 

Em sentido complementar, a Declaração e o Programa de Ação aprovados durante 

a Segunda Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, realizada em 1993, na cidade de 

Viena, consagrou a competência da ONU para considerar e adotar medidas para promover a 

observância dos direitos humanos, ao afirmar, em seu capítulo I, artigo 4°, que a promoção e 

proteção de todos os direitos humanos seria uma preocupação legítima da sociedade 
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internacional, devendo os órgãos e as agências especializadas relacionadas com os direitos 

humanos continuar a aumentar a coordenação de suas atividades, com base na aplicação 

objetiva e consistente dos instrumentos internacionais de direitos humanos.
69

 

Neste sentido, a necessidade de socorrer as populações em risco e sofrimento 

gerou diversas tentativas teóricas de legitimar e legalizar a intervenção nas relações 

internacionais. Dentre elas, destaca-se o chamado direito de ingerência, conceito que se 

traduzia no dever de assistência ao povo em risco, o qual transcendia as regras jurídicas 

tradicionais, colocando em primeiro lugar valores como a democracia, o estado de direito e o 

respeito à dignidade e aos direitos da pessoa humana, em oposição às noções de soberania e 

não-intervenção. Esse conceito, todavia, obteve ressonância limitada no âmbito da ONU e não 

chegou a se estabelecer como um novo paradigma, de modo que a discussão acerca das 

intervenções humanitárias manteve-se de forma genérica e sem nenhum tipo consenso.
70

 

Não obstante, essas tentativas de compatibilizar as noções de não-intervenção e 

proteção internacional de direitos humanos, acabaram por ampliar as tensões já existentes 

nessa área, de modo que, com o reconhecimento da preocupação internacional com graves 

violações de direitos humanos, a utilização da intervenção com propósitos humanitários foi 

encontrando fundamento para se justificar.
71

 

Imperioso se faz mencionar, todavia, que a problemática aqui apresentada não é o 

fato de se haver permitido o uso da força em casos de extrema violação dos direitos humanos. 

Muito pelo contrário, esse reconhecimento do uso da força, apesar de ainda ser um assunto 

bastante delicado, trouxe, para o cenário internacional, a possibilidade de se conjugar novos 

mecanismos de proteção dos direitos humanos – muito embora ainda não haja, a bem da 

verdade, um alicerce legal devidamente consolidado que aborde a matéria em questão. Na 

realidade, a problemática se encontra na motivação que fundamenta essas ações, bem como na 

falta de consenso doutrinário acerca da utilização das intervenções com propósitos 

humanitários, o que aflige tanto as ações realizadas pela ONU quanto aquelas realizadas 

unilateralmente pelos Estados. 

É exatamente isso que aponta Gelson Fonseca Júnior ao analisar o padrão de 

atuação do CSNU. Ele afirma que as circunstâncias históricas têm papel decisivo quando da 
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determinação do que seria legítimo propor no plano das relações internacionais.
72

 Os 

inúmeros conflitos que se perpetraram ao longo da década de 1990 são um forte exemplo de 

que a sociedade internacional já não se questionava mais acerca da legitimidade de 

acionamento dos mecanismos da Carta das Nações Unidas, demonstrando, assim, que ela 

poderia agir para debelar situações conflituosas como aquelas que vieram a ocorrer durante 

aquele período. Não obstante, o autor adverte que, à medida que os conflitos afetam 

diferenciadamente os interesses estratégicos dos que comandam o processo de segurança 

coletiva, as formas de solução de conflito estariam necessariamente contaminadas por 

variáveis geopolíticas.
73

  

É, pois, a partir do momento em que a flexibilização da não-intervenção passa a 

ter como propósito – ainda que de maneira implícita – a satisfação de interesses próprios de 

alguns Estados, que a sua legitimidade como princípio do direito internacional começa a 

entrar em crise. 

Ana Maria Bierrenbach afirma que “as intervenções são sempre medidas na 

tensão entre a legitimidade e a legalidade”. Para ela, uma intervenção só se torna legítima se 

usada em nome de normas universais e se for capaz de preservar valores e instituições que 

sirvam a todos. Do contrário, a legitimidade se transformaria em discurso de poder, uma vez 

que as normas seriam interpretadas a partir de perspectivas unilaterais. Desse modo, ainda que 

a ONU – e mais especificamente o CSNU – seja o órgão que mais se aproxime de uma 

instituição legitimamente detentora de um monopólio do uso da força, a presença de membros 

permanentes, com poder de veto, dentro de sua estrutura organizacional revela uma forte 

expressão direta do poder.
74

 

Liliana Lyra Jubilut, por sua vez, destaca que, na prática, a não-intervenção tem 

sido flexibilizada para permitir o uso da força com propósitos humanitários, contudo, se tal 

fato não for acompanhado das devidas alterações teóricas, um aprofundamento da crise de 

legitimidade da não-intervenção seria inevitável. Isso porque a constante autorização de 

intervenções humanitárias pode levar à percepção de que a não-intervenção não é mais dotada 

de legitimidade, podendo, com isso, diminuir sua força enquanto fator de obediência não 

coercitiva.
75

 Daí o fato de a autora afirmar que essa crise de legitimidade traz em seu 
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conteúdo um conflito relacionado à própria natureza normativa da não-intervenção. Para ela, a 

constante flexibilização dessa norma tem gerado uma grande confusão entre a própria 

doutrina especializada, a qual, em diversos textos, refere-se à não-intervenção como se ora 

fosse regra e ora fosse princípio.
76

  

Independentemente, porém, de como a doutrina futuramente abordará essa 

questão normativa, Jubilut afirma que, ainda que a não-intervenção seja considerada um 

princípio do direito internacional, ela o é apenas como um princípio subordinado, retirando-

lhe, assim, o caráter de absolutismo e imutabilidade e permitindo a sua flexibilização.
77 

O 

fator que geraria a crise de legitimidade da não-intervenção, portanto, não seria, 

necessariamente, a flexibilização, mas sim o exacerbado detrimento desse princípio em face 

de valores que nem sempre representam o entendimento da sociedade internacional. Dessa 

forma:
 

 

A escolha entre qual norma respeitar é relevante na medida em que vidas humanas 

estão em risco, mas deve ser realizada de forma principiológica. Isso porque, de um 

lado a inação em prol do respeito à não intervenção pode levar a consequências 

catastróficas como as crises humanitárias em Ruanda, em Kosovo, na Colômbia e no 

Sudão demonstraram, mas, de outro lado, pode ensejar o resgate da teoria de 

legítima defesa preventiva como se verificou com a Doutrina Bush e as intervenções 

no Afeganistão e no Iraque; prática que a regulamentação do uso da força na Carta 

da ONU proíbe.
78 

 

Relevante se torna, portanto, a necessidade do estabelecimento de uma escala 

valorativa dentro do direito internacional contemporâneo, a fim de se assegurar 

simultaneamente a manutenção da paz e a proteção dos seres humanos no cenário 

internacional, sem, contudo, desestabilizar profundamente os preceitos da limitação do uso da 

força, resgatando-se, assim, a legitimidade da não-intervenção. 

 

3.2 A relativização da soberania estatal em face da proteção internacional dos direitos 

humanos 

  

Considerada um elemento intrínseco à própria noção de Estado
79

, a soberania é, 

hoje, um dos princípios fundamentais sobre o qual se estabelecem as relações interestatais. 
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Não obstante, por ser vista como uma “construção humana, calcada nos princípios aos quais 

foram atribuídas imperiosidades de adoção e tratamento em dado espaço temporal”, sendo, 

pois, considerada “um reflexo do pensamento dominante em cada época e lugar”, a soberania 

é um ideário cuja conceituação não se pode fazer de maneira exata.
80-81 

Em uma acepção puramente jurídica, no entanto, é possível afirmar que ela diz 

respeito ao poder de se organizar juridicamente e de fazer valer, dentro de seu território, a 

universalidade de suas decisões, nos limites dos fins éticos de convivência
82

, ou seja, é o 

poder de decidir, em última instância, sobre a atributividade das normas que serão aplicadas 

em determinado espaço e sobre determinado grupo de pessoas.
83

 Robert O. Keohane, todavia, 

ressalta ainda que a soberania pode ser compreendida tanto como o relacionamento entre um 
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Estado e o povo a ele subordinado – sendo, por isso, chamada de soberania interna – quanto a 

relação entre um Estado e a sociedade internacional composta pelos demais entes estatais – 

caracterizando, assim, aquilo que se passou a chamar de soberania externa.
84

 No mesmo 

sentido, é o entendimento de Dalmo de Abreu Dallari: 

 

A soberania continua a ser concebida de duas maneiras distintas: como sinônimo de 

independência, e assim tem sido invocada pelos dirigentes dos Estados que desejam 

afirmar, sobretudo ao seu próprio povo, não serem submissos a qualquer potência 

estrangeira; ou como expressão do poder jurídico mais alto, significando que, dentro 

dos limites da jurisdição do Estado, este tem o poder de decisão, em última 

instância, sobre a eficácia de qualquer norma jurídica.
85

 

 

Muito embora tenha surgido na Idade Média, o ideário da soberania, atualmente, 

tem sofrido mudanças para se adaptar às necessidades hodiernas. Com a ascensão dos direitos 

humanos ao âmbito internacional, o indivíduo passou a adquirir direitos não apenas nos 

limites territoriais de seu Estado, mas frente a toda a sociedade internacional, razão pela qual 

a convivência desses dois preceitos, no sistema internacional, tem gerado, atualmente, um 

embate axiológico bastante complexo.
86

 Isso porque existe, em uma parcela da doutrina 

especializada, um movimento favorável à adoção de um conceito mais contemporâneo de 

soberania, cuja finalidade – assim como no caso anteriormente abordado da não- intervenção 

– seria conjugar os valores defendidos por esse princípio com aqueles defendidos pela 

proteção internacional dos direitos humanos.  

Essa proposta se pauta no reconhecimento prévio de que a idealização da 

soberania tem como justificativa o restabelecimento da paz, cujo conteúdo eminentemente 

histórico sofre variações interpretativas dependendo do tempo e espaço em que se realiza.
87

 

Neste sentido, Napoleão Miranda afirma que uma das principais questões envolvendo o 

conceito contemporâneo de soberania estaria na busca e manutenção do equilíbrio na 

construção de uma ordem internacional legítima, capaz de respeitar o exercício da soberania 

de cada Estado, e, ao mesmo tempo, criar mecanismos regulatórios que funcionem como 

instrumento voltado para a solução de conflitos e que tenham como finalidade o ser humano.
88
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A noção clássica de soberania, portanto, tem sido bastante questionada devido ao 

fato de a sociedade internacional ser entendida, atualmente, como uma entidade que vincula 

os Estados a um sistema de regras, a partir da celebração de acordos, com vistas a disciplinar 

matérias de interesse comum. Logo, a adesão voluntária dos Estados a diferentes regimes, que 

disciplinam e limitam políticas nas mais variadas áreas, reflete no processo de globalização e 

de crescente normatização das relações internacionais.
89

 Dessa forma, ao subscrever uma 

convenção internacional e ao participar de organizações internacionais e/ou regionais, os 

Estados “abdicam de uma parcela de sua soberania, em seu sentido tradicional, obrigando-se a 

reconhecer o direito da comunidade internacional de observar e, consequentemente, opinar 

sobre sua atuação interna, sem contrapartida de vantagens concretas”.
90

 

Neste sentido, Rogério Taiar afirma que as questões relacionadas à adoção de um 

conceito contemporâneo de soberania repousam exatamente nas características a ela 

atribuídas. Isso porque, segundo o autor, a soberania, além de ser una, indivisível e inalienável 

– por possuir, dentro de seu território, uma jurisdição exclusiva e absoluta, não admitindo que 

seja repartida e/ou alienada, sob pena de dissensão e consequente desaparecimento –, bem 

como
 
originária – por ser qualidade do poder supremo ou, no máximo, condição de igualdade 

dos Estados, negando, assim, qualquer tipo de subordinação derivada de qualquer outro poder 

–, é também limitada – uma vez que o próprio Estado, se assim quiser, pode restringi-la, 

desde que tal ato não corresponda à renúncia do poder soberano –, sendo capaz, por esse 

motivo, de estabelecer um equilíbrio sensível entre as necessidades dos Estados soberanos 

individuais e a sociedade internacional.
91

 

Alguns autores, contudo, afirmam que tal fato seria responsável por submeter a 

soberania à tamanha erosão, que a aplicação de seu conceito não seria mais possível. É o caso 

de Luigi Ferrajoli quando assevera que: 

 

Caíram todos os pressupostos e todas as características da soberania, seja interna, 

seja externa. A soberania, que já se havia esvaziado até o ponto de dissolver-se na 

sua dimensão interna com o desenvolvimento do Estado Constitucional de Direito, 

se esvaece [sic] também em sua dimensão externa, na presença de um sistema de 

normas constitucionais caracterizáveis como jus cogens, ou seja, como direito 

imediatamente vinculador dos Estados membros.
92
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Ana Maria Bierrenbach, contudo, em sentido completamente oposto, ressalta que 

a cooperação e a intervenção internacionais – principais elementos responsáveis por tal 

corrosão – constituem o próprio exercício da soberania, permitindo que um Estado se vincule 

a um determinado regime internacional ou a outros Estados, em questões que lhe interessem 

ou para fazer frente a situações em que há um claro interesse comum – como no caso das 

intervenções com propósitos humanitários. O reconhecimento, portanto, de que o Estado não 

pode fazer o que quiser com seus cidadãos representa, na verdade, uma recaracterização da 

soberania, com o reconhecimento de que é legítima a interferência da sociedade internacional 

em situações nas quais o Estado seja responsável por grandes violações aos direitos de seu 

povo.
93

 

A aplicação dos direitos humanos se faz imprescindível à identificação dos 

direitos verdadeiramente fundamentais ao indivíduo, tal proceder, no entanto, não leva a uma 

pretensa substituição do princípio da soberania pelo princípio da dignidade humana, uma vez 

que tais princípios jurídicos nunca foram excludentes entre si, mas complementares um do 

outro
94

, motivo pelo qual a noção de soberania não deve ser afastada em prol da proteção dos 

direitos humanos
95

, uma vez que esses direitos, na verdade, são concretizados pelos Estados a 

partir do exercício da soberania.
96

 De acordo com Emerson Garcia: 

 

Reconhecendo-se que os direitos humanos aglutinam valores verdadeiramente 

essenciais a qualquer grupamento, daí derivando a sua fundamentalidade e a 

correlata necessidade de imperativo respeito pelos Estados, tornou-se inevitável e 

impostergável uma releitura do conceito de soberania. No entanto, [...] a 

universalidade aqui referida possui um colorido mais idealístico-formal do que 

propriamente material, já que frequentes as situações de inobservância. A partir 

dessa constatação, também a releitura da soberania, diuturnamente proclamada, deve 

encontrar ressonância no plano da realidade, legitimando a adoção de medidas para 

salvaguardar aqueles que tenham seus direitos básicos e essenciais violados pelo 

próprio Estado de que são nacionais.
97
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A liberdade soberana de um Estado, portanto, não dá mais a ele – como ainda 

prega a noção clássica de soberania – um poder de autonomia incondicionada. Atualmente, a 

sociedade internacional exige que o Estado moderno se acomode aos supremos interesses da 

humanidade, razão pela qual conceituar a sua vontade como absolutamente livre já não é mais 

possível.
98

 A soberania é, pois, limitada em seu conceito pelos interesses da sociedade 

internacional, de modo que as violações de direitos humanos se traduzem em uma questão de 

interesse de todos os membros dessa respectiva sociedade, e não mais apenas daquele Estado 

em que se deu a mencionada violação.
99

 Desse modo: 

 

[...] se a soberania já havia sofrido transformações em sua dimensão interna – da 

soberania do soberano à soberania popular –; agora, ela passa por transformações em 

sua dimensão externa – da independência absoluta à ideia de interdependência e 

cooperação, com ênfase no bem-estar das sociedades e na proteção dos direitos 

humanos. De certo modo, é possível dizer que na „nova soberania‟ as duas 

dimensões se (re)encontram em uma perspectiva menos „estadocêntrica‟ e mais 

antropocêntrica.
100

 

 

Diante, pois, da necessidade de manutenção da soberania estatal, da 

impraticabilidade de uma soberania absoluta e da importância da proteção dos direitos 

humanos, torna-se perceptível que o Estado não é mais um fim em si mesmo, e que a 

soberania deve ser vista como um conceito fluido, historicamente designado, cujo significado 

dominante tem sido cada vez mais questionado. 

 

3.3 A busca por novos paradigmas na ordem internacional 

 

Como visto anteriormente, a ONU foi criada em um cenário internacional que 

optava por uma abordagem positivista e que valorizava a não-intervenção como um reflexo da 

soberania estatal, tendo como principal objetivo a proteção da paz e segurança internacionais, 

por meio da substituição do uso unilateral da força pelo estabelecimento de um sistema de 

segurança coletivo.
101

 Para tanto, o seu texto constitutivo – a Carta das Nações Unidas – 

estabeleceu limitações ao uso da força, o qual somente poderia ser legalmente utilizado em 
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situações bastante específicas e cujo âmbito não abarcava – ao menos expressamente – as 

ações militares com propósitos humanitários.
102

 

Essa falta de autorização expressa estabeleceu um grande dilema para o direito 

internacional, pois, ao longo das últimas décadas, a necessidade do uso da força com 

propósitos humanitários – apesar de ainda não possuir previsão normativa – passou a ser cada 

vez mais frequente no cenário internacional.
103

 Além disso, o fato de a Carta das Nações 

Unidas se preocupar com a proteção dos direitos humanos, chegando, inclusive a impor 

obrigações humanitárias aos seus Estados-membros, tem tornado o debate ainda mais 

complexo.
104

 Isso porque, em face dessa lacuna entre a necessidade real e a falta de 

autorização expressa para intervenções humanitárias, os Estados passaram a adotar duas 

interpretações distintas acerca da utilização de tal instrumento, de modo que, para alguns, em 

uma abordagem mais legalista, a falta de autorização expressa equivaleria à proibição do uso 

da força com propósitos humanitários, ao passo que, para outros, tal omissão não significaria 

proibição, mas permissão implícita, haja vista a existência de outros dispositivos legais na 

Carta que demonstram a sua preocupação com a proteção dos direitos humanos.
105

 

Assim, na medida em que, à luz da impossibilidade de se escolher de modo 

generalizado entre a permissão ou não do uso da força, a sociedade internacional optou por 

adotar uma abordagem caso a caso, baseada na seletividade, a qual, muito embora seja 

apontada por alguns como sendo a única abordagem possível no atual contexto 

internacional
106

, permite que decisões continuem sendo tomadas de maneira exclusivamente 

política, não acrescentando nada à legitimidade do direito internacional, uma vez que casos 

tidos como similares – devido à grave violação de direitos humanos – foram solucionados de 

formas distintas.
107

 Desse modo, a ONU tem demonstrado, na prática, uma variedade de 

posicionamentos que, em sentido mais estrito, poderiam vir a prejudicar a sua própria 

legitimidade e colocar em risco a ordem internacional que ela tanto visa a construir e manter. 
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Levando em conta, portanto, tais questionamentos, bem como a crise de 

legitimidade da não-intervenção e a necessidade de compatibilização entre os preceitos de 

soberania e proteção internacional dos direito humanos, necessário se torna a adoção de novos 

paradigmas na ordem internacional que visem a propor as devidas soluções para essas 

matérias.  

 

3.3.1 A Comissão Internacional sobre Intervenção e Soberania Estatal 

 

Devido aos problemas ligados à questão das intervenções humanitárias, o então 

Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, solicitou à sociedade internacional, durante 

as sessões da Assembleia-Geral das Nações Unidas (AGNU) de 1999 e 2000, que tentasse 

encontrar uma doutrina legal capaz de refletir melhor acerca dos problemas ainda pendentes 

relacionados àquela matéria.
108

 O apelo foi atendido pelo governo do Canadá, o qual se 

propôs a estabelecer uma comissão para estudar o assunto. Surgia aí a Comissão Internacional 

sobre Intervenção e Soberania Estatal
109

 (ICISS), cuja finalidade era construir um novo 

consenso internacional sobre como responder às graves violações de direitos humanos e um 

entendimento mais amplo acerca do problema da conciliação entre as intervenções 

humanitárias e a soberania estatal.
110

  

Formada por doze especialistas de diferentes países, a ICISS, no intuito de evitar 

críticas que pudessem comprometer a legitimidade de seu relatório, tentou encontrar valores 

que fossem compartilhados pelo maior número de pessoas. Para tanto, realizou onze mesas-

redondas ao redor do mundo, durante as quais contava com a colaboração da sociedade civil, 

por meio da participação de doutrinadores e organizações não-governamentais em seus 

encontros.
111

 

Finalizado em agosto de 2001, o relatório da ICISS fora apresentado em outubro 

do mesmo ano
112

, propondo uma alteração da doutrina do direito de intervenção humanitária 
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para uma doutrina da responsabilidade de proteger, sugerindo que, em se adotando tal 

mudança, a sociedade internacional eliminaria os dilemas envolvendo as intervenções de 

caráter humanitário.
113

 

 

3.3.2 A teoria da responsabilidade de proteger 

 

O conceito de responsabilidade de proteger proposto pela ICISS objetiva 

estabelecer diretrizes para o uso da força, no intuito de proteger os direitos humanos, por meio 

da promoção de duas alterações na retórica das intervenções humanitárias. A primeira diz 

respeito à alteração no conceito de soberania e parte da ideia de que esta não é mais um 

direito absoluto, mas um conceito que implica responsabilidades ao Estado. Já a segunda 

alteração se relaciona às próprias intervenções humanitárias, cuja utilização, anteriormente 

entendida como um direito do agente interventor, passa a ser vista como uma obrigação deste, 

cabendo a ele o dever de agir toda vez que a situação se mostrar necessária.
114

 Dessa forma, 

sempre que a população estiver sofrendo ameaças, como resultado de conflitos internos, de 

insurgências ou do próprio fracasso das instituições estatais, e caso o Estado não esteja em 

condições ou não tenha disposição para prevenir e pôr fim em tais situações, essa 

responsabilidade é transferida à sociedade internacional, a qual deverá adotar os meios 

necessários para sanar o problema.
115

  

De acordo com a ICISS, os benefícios trazidos por essas alterações retóricas se 

dão pelo fato de o foco da ação deixar de ser o interesse dos agentes interventores para ser o 

dos afetados pela intervenção, bem como pelo fato de os tipos de ações necessárias para 

solucionar as crises serem ampliados, de modo que não apenas as ações em crises já 

existentes são destacadas, mas também as ações preventivas e posteriores aos conflitos se 

tornam relevantes para resolver efetivamente as questões humanitárias. Além disso, essas 

alterações previnem que o debate sobre determinados conflitos já se inicie com o argumento 

contrário à intervenção, uma vez que, como a regra geral da Carta das Nações Unidas é a não-
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intervenção, a prática de qualquer ato contrário a essa regra, ainda que de caráter humanitário, 

pode ser vista como ilegal.
116

  

O conceito da responsabilidade de proteger implica, portanto, em uma nova 

caracterização da soberania, cujo foco deixa de ser o controle do Estado sobre seu povo, 

passando o ente estatal a ser responsável pela vida, pela segurança e pelo bem-estar dos 

cidadãos. Para tanto, a ICISS buscou fundamentar juridicamente a sua teoria, de forma a 

baseá-la em instrumentos internacionais e em princípios do direito natural, contidos tanto na 

Carta das Nações Unidas e na Declaração Universal dos Direitos Humanos como em diversos 

outros textos internacionais que tratassem da temática de proteção dos direitos humanos.
117

 É, 

pois, neste sentido que Ana Maria Bierrenbach, ao analisar a responsabilidade de proteger, 

afirma que, aos três elementos básicos de um Estado soberano – autoridade, território e 

população –, uma quarta figura deveria ser acrescida: o respeito aos direitos fundamentais, 

cujo exercício passaria a ser, justamente, o fundamento maior da soberania.
118

 

Ainda segundo a Comissão, a responsabilidade de proteger compreende três tipos 

distintos de responsabilidade: (I) a responsabilidade de prevenir, que diz respeito às causas de 

conflitos armados e outros tipos de crise que põem em risco as populações e cujo objetivo é 

destacar a importância de mecanismos de aviso prévio e análise, bem como os esforços de 

prevenção focados nas causas das crises, envolvendo qualquer meio disponível de solução 

pacífico de disputas;
119

 (II) a responsabilidade de reagir, que envolve desde o estabelecimento 

de sanções sem o uso da força armada até intervenções militares em casos extremos, sendo, 

por isso, tida como aquela que mais se aproxima da noção clássica de intervenção 

humanitária;
120

 e (III) a responsabilidade de reconstruir, que se relaciona com a assistência 

necessária após a intervenção, de modo a recuperar, reconstruir e reconciliar a sociedade 

atingida.
121

 

De todos esses aspectos acima abordados, o recurso à ação militar, com base na 

responsabilidade de reagir, é o mais polêmico do relatório. Isso porque, apesar de reconhecer 

a importância do respeito ao princípio da não-intervenção para a manutenção da estabilidade 
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internacional, a Comissão ressalta a existência de circunstâncias excepcionais, as quais 

possibilitam o não cumprimento de tal princípio nos casos em que toda a ordem interna de um 

Estado estiver comprometida ou quando o conflito e a repressão forem violentos demais ao 

ponto de gerar massacres, genocídios ou limpezas étnicas em grande escala. Tais situações, 

por chocarem a consciência humana e por representarem evidente perigo à segurança 

internacional, legitimariam, portanto, o uso da intervenção por parte da sociedade 

internacional, como forma de responsabilização pelo não comprometimento do Estado em 

findar o sofrimento de seu próprio povo.
122

 

Ainda no que diz respeito à intervenção militar, após mencionar seu caráter 

extraordinário e excepcional, a ICISS buscou ainda limitá-la e cercá-la de garantias, por meio 

da adoção dos seguintes critérios: a necessidade de uma autoridade competente para validar as 

ações interventoras, papel este dado, primeiramente, à ONU – e, mais especificamente ao 

CSNU –, pelo fato de ser uma organização diplomática e militar permanente, com capacidade 

para cuidar de questões relativas à paz, à segurança e à proteção humana, podendo tal 

atribuição ser também aos organismos regionais, quando restar provada a inércia daquela 

organização; a existência de uma causa justa para intervir, a qual só seria justificável nos 

casos de grandes perdas de vidas humanas, com ou sem a intenção genocida, que fossem 

consequência da ação deliberada de um Estado, de sua negligência ou incapacidade de atuar 

ou de seu colapso, bem como nos casos de limpeza étnica em grande escala, levada a cabo 

mediante assassinato, expulsão forçada ou atos de terror ou estupro; a existência de uma 

intenção correta, relacionada à prática de intervenções conduzidas altruisticamente
123

, e não 

com motivos escusos, encontrando-se, por esse motivo, diretamente relacionada à ideia da 

causa justa; o uso proporcional de medidas coercitivas, sendo a intervenção militar o último 

recurso a ser utilizado para solucionar determinado conflito; e o estabelecimento de um 
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prognóstico razoável, a fim de se avaliar se as consequências advindas da intervenção seriam 

menos gravosas que aquelas causadas pela inação do agente interventor.
124

 

Como se pode observar, os objetivos da ICISS e de sua teoria são muito 

ambiciosos e abrangentes. Não obstante, o conceito da responsabilidade de proteger foi 

formalmente reconhecido pela sociedade internacional durante a Cúpula Mundial de 2005
125

, 

cujo documento final endossou, em seu texto, duas qualificações importantes para essa teoria: 

a especificação de que a proteção seria contra genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica e 

crimes contra a humanidade – ou seja, casos de grave violações de direitos humanos –, e a 

restrição do uso do conceito apenas em âmbito multilateral, preservando, assim, a 

legitimidade do CSNU, bem como a responsabilidade primária e soberana do Estado de 

cuidar das questões humanitárias de seu território.
126

 

A ICISS conseguiu, assim, ligar a nova doutrina de intervenção humanitária com 

os tópicos de desenvolvimento e paz mundial, ambos de extrema relevância para a ONU, 

aumentando, dessa forma, a legitimidade das novas propostas e as chances destas serem 

aceitas pelos Estados. Cumpre ressaltar, porém, que alguns países ainda apresentam uma forte 

resistência em aceitar as mudanças sugeridas pela responsabilidade de proteger, pois ainda 

persiste a ideia de que a mudança de um direito de ingerência para um dever de proteger traria 

mais limites às ações dos Estados do que eles estariam dispostos a aceitar, podendo acarretar, 

por esse motivo, no abandono de tal teoria. De acordo com Liliana Lyra Jubilut: 

 

Isso se deve ao fato de que quando se fala de um “direito”, existe uma margem de 

escolha sobre exercer ou não tal direito, ao passo que, quando se fala em um 

“dever”, tal discrição deixa de existir dado que caso se esteja sob um dever se está 

obrigado a exercê-lo. Nesse sentido, a mudança sugerida [pela teoria da 

responsabilidade de proteger] significaria que a falta de autorização expressa da 

Carta da ONU seria lida de forma mais radical do que se verifica na mencionada 
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prática dos Estados, pois significaria uma obrigação de conduzir intervenções com 

propósito humanitário.
127

 

 

Além disso, a falta de fiscalização e apuração de responsabilidade do CSNU, 

quando da validação de intervenções humanitárias, e a utilização, por parte da teoria da 

responsabilidade de proteger, de termos vagos e definições incertas podem gerar problemas 

no que diz respeito à aplicação prática da teoria, o que levaria à seletividade e à arbitrariedade 

quando da análise, por parte daquele órgão, de conflitos de origens semelhantes.
128

 

Ainda assim, não se pode negar que os benefícios trazidos pelos trabalhos da 

ICISS foram responsáveis pela completa reformulação da base conceitual de todo o debate 

acerca das intervenções humanitárias.
129

 Neste sentido, a responsabilidade de proteger, 

mesmo estando cercada por muita polêmica, ainda é, à luz do cenário internacional, a melhor 

solução para os problemas relativos às questões humanitárias. Suas ideias são tão 

significativas que as transformações por ela propostas são muito mais profundas do que uma 

simples alteração de regras.
130

 Por esse motivo, é importante que seja dado tempo para que 

essa nova teoria possa se integrar definitivamente ao sistema internacional e, 

consequentemente, adaptar-se à realidade deste. Para tanto, porém, seus preceitos não podem 

ser abandonados – muito menos ignorados – pela sociedade internacional, em nome de 

princípios que não mais condizem com os valores defendidos pela atual ordem internacional.  
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4 O GENOCÍDIO EM RUANDA E A EVOLUÇÃO DO DEBATE ACERCA DAS 

INTERVENÇÕES HUMANITÁRIAS 

 

“Posso ver o que aconteceu, podem me contar 

como foi, e depois de quase três anos percorrendo 

Ruanda e conversando com ruandeses, eu posso 

lhes dizer como foi, e vou dizer. Mas o horror – a 

idiotice, a perda, a pura maldade – continua 

indefinível” 

(Philip Gourevitch) 

 

Desde a sua criação até o fim da década de 1980, poucos foram os casos em que a 

ONU autorizou o uso da intervenção. Durante todo o período da Guerra Fria, as disputas 

ideológicas e o confronto bipolar entre Estados Unidos e União Soviética faziam com que 

todo o processo decisório do CSNU esbarrasse no poder de veto do P5.
131

 

Com a queda do muro de Berlim, em 1989 – grande marco do fim da Guerra Fria 

–, porém, o CSNU, tendo em vista a confluência de interesses que surgia entre seus membros 

permanentes, deixou para trás os seus anos de paralisia e passou a propiciar a aplicação rápida 

e efetiva de instrumentos coercitivos previstos na Carta das Nações Unidas, adotando, 

portanto, uma postura mais ativa frente ao compromisso da ONU de ser a garantidora da paz e 

da segurança internacionais.
132

 Não obstante, o surgimento das primeiras crises humanitárias e 

as atuações de organismos regionais – ou mesmo ações unilaterais promovidas por um ou 

mais Estados – tornaram evidente as limitações que aquele órgão ainda possuía, 

principalmente no que dizia respeito à sua capacidade de agir ou mesmo de impor sua 

condição de único detentor legítimo de autorização da ameaça ou do uso da força nas relações 

internacionais.
133

 

Embates de origem étnica e golpes militares contra regimes democráticos 

ensejaram, ao longo de boa parte da década de 1990, inúmeros conflitos internos que 
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colocaram em risco a paz e a segurança internacionais em diversas regiões. Nesse ínterim, o 

Conselho de Segurança contabilizou como saldo negativo uma série de oportunidades 

perdidas de se destacar e de agir em tempo razoável para evitar catástrofes humanas, nas quais 

as mais flagrantes violações aos direitos humanos foram tratadas com despreparo, 

demonstrando deficiências inadmissíveis para uma instituição responsável pela segurança 

internacional. Dentre esses casos, encontra-se o episódio ocorrido em Ruanda, no ano de 1994 

– o primeiro caso de genocídio desde o Holocausto –, durante o qual as deliberações adotadas 

pelo CSNU ficaram conhecidas como as piores decisões já tomadas pelas Nações Unidas.
134

 

A fim de se avaliar o impacto que esse incidente teve sobre a evolução do debate 

das intervenções humanitárias, este capítulo propõe-se a analisar a atuação da sociedade 

internacional frente à crise humanitária de Ruanda, concentrando-se, por fim, sobre as 

discussões que dela se originaram, a exemplo da necessidade de uma reforma estrutural na 

ONU e do surgimento de novas perspectivas quando do envolvimento da sociedade 

internacional em conflitos internos. 

 

4.1 Um panorama histórico, político e socioeconômico de Ruanda 

 

Ainda que a crise de estabilidade em Ruanda e o genocídio ali perpetrado tenham 

ocorrido de forma incrivelmente rápida, para que se possa adentrar nos acontecimentos que 

acometeram a sociedade ruandesa durante o ano de 1994, torna-se necessário, inicialmente, 

fazer uma breve abordagem histórica, política e socioeconômica de determinados eventos que, 

de certa forma, contribuíram para o desenvolvimento do conflito que veio a acometer aquele 

país.  

Tais aspectos dizem respeito não só a questões internas daquele território, mas 

também a todo o cenário internacional que, durante aquele momento, passava por intensas 

transformações em sua estrutura. 

 

4.1.1 O mito hamítico e o início da colonização belga 

 

Embora não exista nenhum documento confiável sobre o estado pré-colonial de 

Ruanda – os ruandeses não possuíam uma tradição escrita àquela época, mas apenas oral –, 

                                            
134

 KENNEDY, Paul. The parliament of man: the past, present and future of the United Nations. New York: 

Random House, 2006, p. 103. 



50 

 

acredita-se que a população do país sempre fora formada basicamente por duas linhas 

étnicas
135

: os hutus – descendentes do povo banto
136

 que veio a se estabelecer em Ruanda, 

vindos do sul e do oeste do continente africano – e os tutsis – de origem nilota
137

, tendo 

migrado para Ruanda pelo norte e leste do continente, em época posterior aos hutus. Com o 

tempo, porém, ambos os povos passaram a falar a mesma língua, seguir a mesma religião, 

casar-se entre si e viver misturados, compartilhando a mesma cultura política e social em 

pequenas aldeias.
138

 

Por conta dessa miscigenação, boa parte dos etnógrafos e historiadores chegaram 

à conclusão de que hutus e tutsis não poderiam mais ser considerados grupos étnicos distintos. 

Não obstante, os nomes e as principais características de cada tipo ainda permaneceram na 

cultura do povo ruandês: no geral, os hutus eram lavradores, ao passo que os tutsis eram 

pastores ou pecuaristas. Estes últimos, por trabalharem em uma área mais lucrativa, tornaram-

se a elite política e econômica de Ruanda, o que, de certa forma, acabou contribuindo para 

que ambos os grupos, inevitavelmente, passassem a desenvolver o seu próprio conjunto de 

ideias sobre si mesmos e sobre os outros. Essas noções se acentuaram ainda mais depois de 

1860, quando um tutsi assumiu o governo ruandês e iniciou uma série de campanhas militares 

e políticas que expandiram e consolidaram o domínio daquele povo sobre o território.
139

 

Paralelamente à história de Ruanda, surge, em 1863, a teoria do mito hamítico
140

, 

ideia proposta por John Henning Speke, quando do lançamento de seu livro Journal of the 

Discovery of the Source of the Nile. Segundo ela, todas as culturas e civilizações na África 

Central teriam sido introduzidas por um povo mais alto, de aparência distinta, que Speke 
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considerava ser uma tribo caucasóide de origem etíope – descendente do Rei bíblico Davi – e, 

portanto, superior aos negróides nativos daquela região, tendo dado, posteriormente, origem – 

dentre outros povos – aos tutsis de Ruanda.
141

 

Em 1898, Ruanda fora colonizada pela Alemanha, época em que o seu sistema 

político e social se manteve quase inalterado. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, porém, 

o domínio da região fora transferido à Bélgica, a qual, por acreditar na existência de uma 

hierarquia étnica já consolidada naquele território, começou a conceder inúmeros privilégios 

ao povo tutsi corroborando, assim, com pensamento da recém-lançada teoria de Speke e com 

a manutenção da situação em que Ruanda se encontrava naquele momento, na qual os tutsis 

governavam a região.
142

 

Os colonizadores belgas passaram, então, a administrar Ruanda em parceria com a 

Igreja Católica Romana de modo a providenciar a reorganização da sociedade ruandesa em 

função de suas linhas étnicas. Durante esse período, os tutsis receberam o monopólio dos 

cargos políticos e administrativos do governo, bem como poderes quase ilimitados para cobrar 

impostos e explorar o trabalho dos hutus, os quais viam encolher ainda mais a sua já limitada 

oportunidade de progresso. Além disso, as escolas católicas, que dominavam o sistema 

educacional de Ruanda nesse período, iniciaram uma prática aberta de discriminação em favor 

dos tutsis.
143

 

O auge da estratificação social em Ruanda se deu, porém, entre os anos de 1933 e 

1934, quando o governo belga, após a realização de uma pesquisa na região, adotou um 

sistema de identificação, em que carteiras de “identidade étnica” eram emitidas no intuito de 

enquadrar cada ruandês dentro dos grupos étnicos do país. O propósito dessas carteiras era 

tornar virtualmente impossível qualquer sentimento de identificação entre as etnias de Ruanda 

e permitir o aperfeiçoamento, por parte da administração belga, de um sistema de segregação 

enraizado no mito da superioridade tutsi.
144

 

Mesmo com a adoção do referido sistema de identificação, a maior parte dos 

hutus e tutsis ainda mantinha relações bastante cordiais, e os casamentos mistos ainda 

continuavam a ocorrer. Não obstante, Philip Gourevitch ressalta que: 
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[...] com cada criança [sendo] educada na escola pela doutrina da superioridade e 

inferioridade raciais, a ideia de uma identidade nacional coletiva foi por água 

abaixo, e em cada lado da fronteira hutu-tutsi desenvolveram-se discursos 

mutuamente excludentes, um deles baseado no argumento do direito adquirido, o 

outro no da ofensa à justiça.
145

 

 

Desse modo, o que quer que a identidade hutu e tutsi tenha significado na época 

pré-colonial não importava mais, pois os belgas haviam feito da origem étnica o traço 

definidor da existência ruandesa.  

 

4.1.2 A instabilidade política e o retraimento da economia local 

 

Ao longo da década de 1950, ativistas hutus, insatisfeitos com a monopolização 

da administração de seu país, começaram a clamar por uma revolução social e por um 

governo que representasse a maioria do povo ruandês. Neste sentido, em 1957, um documento 

conhecido como Manifesto Hutu fora publicado, reivindicando a implantação de uma 

democracia em Ruanda. Esse documento, ao invés de propor a igualdade de direitos entre 

hutus e tutsis, enaltecia, na verdade, as ideias defendidas pelo mito hamítico, as quais, durante 

décadas, segregaram a população ruandesa, e argumentava que, se os tutsis eram invasores 

estrangeiros – uma vez que a tradição dizia que eles teriam vindo ao país em período posterior 

à chegada dos hutus –, então Ruanda seria, por direito, uma nação de maioria hutu, razão pela 

qual estes deveriam assumir o governo do país.
146

  

Dois anos mais tarde, boatos acerca do espancamento e possível morte de um 

ativista político hutu na província de Gitarama desestabilizaram ainda mais a situação em 

Ruanda, tornando-se o estopim de um conflito que ocasionou a morte de cerca de 20 mil 

pessoas e a fuga de outras 160 mil para países vizinhos.
147

 Essa foi a primeira vez que Ruanda 

registrou um ato de violência política entre hutus e tutsis, momento que também marcou o 

início da diáspora de tutsis exilados, a qual, futuramente, iria atingir a marca de quase um 

milhão de deslocados – o maior e mais antigo problema não resolvido de refugiados 

africanos.
148
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Em 1961, a Bélgica, cedendo às pressões realizadas pela ONU, aboliu 

oficialmente a monarquia, e, após uma reunião com diversos líderes hutus, declarou Ruanda 

uma república. Um governo de transição fora formalmente estabelecido sobre um arranjo de 

poder entre partidos hutus e tutsis, e, em 1962, Ruanda ganhou sua independência plena, 

quando Grégoire Kayibanda, um hutu, fora empossado presidente.
149

 

No ano seguinte, os tutsis refugiados tentaram retomar o poder, mas foram 

contidos violentamente pelas forças do governo hutu. Dez anos depois, o então ministro da 

defesa, general Juvenal Habyarimana, depôs o governo de Kayibanda e subiu ao poder por 

meio de um golpe de Estado. A base aliada de Habyarimana, além de contar com a força dos 

militares que depuseram o governo anterior, tinha o apoio dos hutus do norte do país, os 

quais, por terem pouco contato com tutsis, eram vistos como conservadores e 

etnocentristas.
150

 

O governo de Habyarimana fora responsável pela adoção de um sistema de 

quotas, em que quase todas as vagas para faculdades e cargos públicos eram reservadas aos 

hutus – apenas nove por cento dessas vagas eram destinadas aos tutsis –, bem como pela 

implantação de um sistema monopartidário em Ruanda, no qual apenas o partido político 

conhecido como Movimento Revolucionário Nacional pelo Desenvolvimento
151

 (MNRD) – 

composto quase que exclusivamente por hutus – concorria às eleições do país.
152

 

A falta de representação política e social de tutsis no governo de Habyarimana 

acabou por intensificar o já alto índice de fuga desse povo para países vizinhos. Em 1987, os 

refugiados tutsis que tinham se deslocado para Uganda formaram a Frente Patriótica 

Ruandesa (FPR), principal força opositora ao então governo de Ruanda
153

, e, em 1990, com o 

apoio de guerrilheiros ugandeses, os membros da FPR invadiram Ruanda, declarando guerra 

ao regime de Habyarimana e propondo um programa político que acabasse com a tirania, a 

corrupção e a ideologia da exclusão social que gerava inúmeros refugiados.
154

 Não obstante, 

países como França, Bélgica e Zaire – atual República Democrática do Congo – enviaram 

tropas militares para, juntamente com as forças de Habyarimana, conter os ataques da 
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oposição.
155

 Em pouco tempo, a FPR fora expulsa de Ruanda, e a invasão tornara-se um 

fracasso. 

A tensão política em Ruanda tornou-se mais evidente quando os prestadores de 

auxílio humanitário e as organizações internacionais começaram a condicionar a continuidade 

de sua ajuda à adoção de mudanças constitucionais e ao aumento do respeito aos direitos 

humanos no país. Essa pressão coincidiu com o colapso econômico pelo qual o povo ruandês 

passava, após a contínua queda no preço dos produtos agrícolas, principalmente do café e do 

chá – as suas maiores fontes de riqueza.
156

  

Até o fim da década de 1980, Ruanda era considerada um modelo econômico 

positivo, embora fosse bastante dependente da ajuda externa. Em junho de 1990, porém, o 

Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI) forçaram Ruanda a 

implementar pacotes de ajuste estruturais, os quais acabaram resultando na desvalorização de 

dois terços da moeda local. No intuito de contornar esse problema, o governo de Habyarimana 

adotou algumas medidas de austeridade, tais como a privatização de empresas e instituições 

do setor público, o congelamento de salários e a redução de direitos laborais e sociais, as 

quais, no entanto, não surtiram o efeito desejado. Rendimentos agrícolas caíam drasticamente 

e restrições orçamentárias acarretaram em severos cortes nas áreas da saúde e de alimentos.
157

  

 Ruanda começou, então, a passar por um declínio em seu padrão de vida e a ver, 

mais uma vez, um aumento no índice de refugiados. A fome já estava começando a afetar 

grande parte da população, quando, para piorar a calamidade econômica crescente no país, 

alguns programas de ajuda foram definitivamente encerrados devido à guerra civil e à má 

gestão de Habyarimana. Neste sentido, em razão da falta de melhorias na área de direitos 

humanos, os Estados Unidos deixaram de destinar parte de seus fundos ao desenvolvimento 

econômico de Ruanda, e a Comunidade Econômica Europeia retirou o seu apoio aos preços 

dos produtos agrícolas do país.
158

 

Sob todas essas circunstâncias, ao invés de culpar os organismos financeiros 

internacionais e até mesmo a própria sociedade internacional, os tutsis, devido aos intensos 

embates causados pela FPR, foram retratados como os responsáveis pelos principais 

problemas que assolavam o país. O colapso econômico deixou milhares de jovens sem uma 
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perspectiva de emprego, o que acabou colaborando para o crescimento do número de jovens 

hutus alistados no exército e para o surgimento de milícias anti-tutsis, tais como a 

Interahamwe e Impuzamugambi – as principais responsáveis pelos assassinatos durante o 

incidente de 1994.
159

 As bases para o genocídio, portanto, estavam quase todas estabelecidas, 

restava apenas o surgimento de um motivo mais claro para justificar o que ainda estaria por 

vir. 

 

4.1.3 Os Acordos de Arusha e a falsa pacificação dos conflitos étnicos 

 

Em meio a tanta pressão interna e externa, Habyarimana concordou com a 

instituição de um novo sistema multipartidário e, em 1992, entrou em negociações com a 

FPR, na tentativa de apaziguar o conflito entre hutus e tutsis, culminando, um ano mais tarde, 

na assinatura dos Acordos de Arusha, uma série de acordos de paz que, dentre outras medidas, 

concedia o direito de retorno aos tutsis refugiados e dividia equitativamente os cargos 

públicos do país e os diversos postos oficiais do exército entre hutus e tutsis.
160

 

Segundo Wheeler, dois fatores foram essenciais para compelir Habyarimana a 

buscar alguma consolidação com a FPR: o fato de a guerra civil, iniciada com a invasão de 

1990, ter gerado um conflito que sugou quase todos os recursos nacionais, e a necessidade de 

reformar as estruturas políticas do país de acordo com as condições impostas pelos doadores 

internacionais, para que se pudesse, assim, garantir a continuidade da ajuda financeira 

internacional.
161

 

No intuito de monitorar e garantir a implementação desses acordos, o Conselho de 

Segurança estabeleceu a Missão de Assistência das Nações Unidas para Ruanda
162

 

(UNAMIR), uma missão de paz que, inicialmente, contou com quase 1.500 homens e cujo 

mandato de monitoramento possuía caráter pacífico, não sendo, portanto, permitido, em 

hipótese alguma, a ameaça ou o uso da força.
163
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Nesse ínterim, membros do MNRD e diversos extremistas hutus descontentes 

com o comprometimento do presidente Habyarimana em promover as reformas em Ruanda, 

formaram a Coalizão para a Defesa da República
164

 (CDR), um grupo extremista anti-tutsi 

que, juntamente com a Akazu - uma organização informal de extremistas hutus, formada pelo 

círculo de parentes e amigos mais próximos do presidente Juvenal Habyarimana, dentre os 

quais, destacava-se a sua influente esposa Agathe Habyarimana –, articulava meios para 

sabotar o processo de paz que se estava tentando estabelecer em Ruanda.
165

  

Em 1993, rumores de que uma violência massiva estava sendo planejada eram 

frequentes em quase todas as regiões do país. Inúmeros eram os alertas avisando que os 

extremistas hutus estavam compilando, em uma lista, o nome de diversos tutsis e hutus 

moderados a serem alvos de retaliação, todavia, a ideia de um genocídio coordenado era algo 

cuja realização ninguém jamais pensou que fosse realmente possível.
166

  

Em janeiro de 1994, o comandante da força da UNAMIR, Romeo Dallaire, entrou 

em contato com o Departamento de Operações de Manutenção da Paz da ONU
167

 (DPKO) 

para informar que havia recebido notícias de que as milícias, além de planejar o extermínio de 

diversos tutsis, estavam também organizando o assassinato de tropas da ONU. O comandante 

informou ainda que sabia em quais locais estavam sendo escondidas as armas que seriam 

utilizadas nesses massacres, tendo, por isso, solicitado permissão para apreendê-las. O DPKO, 

contudo, proibiu qualquer ação por parte da UNAMIR, acreditando que isso poderia 

ultrapassar o seu mandato e, consequentemente, pôr em perigo as tropas da ONU, e apenas 

aconselhou que essas informações fossem devidamente repassadas ao presidente de 

Ruanda.
168

 Três meses mais tarde, porém, todos os boatos que circulavam pelo país iriam se 

confirmar, iniciando, assim, um dos piores episódios de toda a história da humanidade. 
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4.2 O início do genocídio e a inação do Conselho de Segurança 

 

Em 5 de abril de 1994, o CSNU, não tendo tomado conhecimento das 

informações do general Dallaire, reuniu-se para aprovar a Resolução 909, a qual elogiava a 

valiosa contribuição da UNAMIR para a manutenção da paz em Ruanda e ressaltava que o 

cessar-fogo naquele país havia sido respeitado.
169

 No dia seguinte, porém, o avião que 

carregava o presidente Habyarimana juntamente com o então presidente do Burundi, Cyprien 

Ntaryamira, e diversos outros parlamentares ruandeses, fora derrubado ao sobrevoar Kigali, a 

capital de Ruanda.
170

  

Mesmo não se sabendo ao certo as circunstâncias que causaram esse acidente – 

muito embora se acredite que ele tenha sido planejado pelos próprios extremistas hutus, 

membros da CDR e da Akazu –, o caos, em poucas horas, instalou-se no país. A emissora 

radiofônica Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM) – canal que propagava a 

ideologia extremista hutu – bombardeava a população com mensagens de ódio e propagandas 

anti-tutsis, responsabilizando estes últimos pelo acidente que havia acabado de ocorrer e 

exigindo o seu extermínio como forma de vingança pela morte de Habyarimana.
171

  

Dois dias depois, um governo interino, conhecido como Poder Hutu, fora 

instalado pela ala extremista do país. Bloqueios eram montados nas ruas, e o extermínio de 

tutsis, hutus moderados e políticos contrários aos assassinatos em série já registrava 

vítimas.
172

 Iniciava-se aí um longo período de extrema violência. 

A mobilização da população para propagar o genocídio era grande. Na maioria 

das vezes, instrumentos rudimentares e precários como facões e pedaços de pau eram 

utilizados, e, ao contrário do que possa parecer, tal fato não tornava o número de assassinatos 

mais controlado ou reduzido. Na verdade, cerca de 330 pessoas morriam por hora em 

Ruanda.
173

 Isso demonstrava o quanto enraizado era o sentimento de rivalidade e de 
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segregação étnica em Ruanda e o quão abominável era o impacto causado pelas transmissões 

da RTLM. Segundo Philip Gourevitch: 

 

Se você conseguisse manipular o povo que manipularia os facões, o 

subdesenvolvimento tecnológico não seria um obstáculo ao genocídio. O povo era a 

arma, e isso significava todo mundo: a população hutu inteira tinha de matar a 

população tutsi inteira. Além de assegurar uma vantagem numérica óbvia, esse 

arranjo eliminava qualquer questão sobre responsabilidade que pudesse ser 

levantada. Se todo mundo está envolvido, atribuir responsabilidades perde o sentido. 

Responsabilidade em quê? Um hutu que pensasse que havia alguma coisa pela qual 

se pudesse ser responsabilizado teria de ser um cúmplice do inimigo.
174

 

 

Uma nova guerra civil se instalou no dia 8 de abril, quando membros da FPR 

começaram a promover ofensivas em direção à Kigali. Com as tropas reduzidas e mal 

equipadas, e um mandato que proibia o uso da força, a UNAMIR encontrava-se impedida de 

intervir no conflito, e, apesar dos apelos ao CSNU, nenhuma discussão a respeito da proteção 

dos civis fora posta em pauta. Ao invés disso, o CSNU optou por reduzir – ainda mais – as 

forças da UNAMIR para apenas 270 homens.
175

 

As consequências dessa decisão puderam ser vistas logo após a retirada das forças 

de paz. Em muitos locais, assim que os soldados da UNAMIR deixavam seus postos, os civis 

que estavam sendo por eles protegidos eram imediatamente assassinados. Neste sentido, Ivan 

Contente Marques afirma que: 

 

A mensagem que as Nações Unidas passaram foi a de que não havia interesse em 

salvar as populações ameaçadas em Ruanda. Apesar da instalação do caos no país, a 

organização em momento algum se preocupou com a contenção da crise 

humanitária, mas sim no andamento do acordo entre as partes beligerantes. O 

problema estratégico e o peso moral que isso acarretou foi que, à medida que os 

resultados das negociações não chegavam, mais pessoas eram cruelmente mortas 

todos os dias.
176

 

 

Conforme os relatos do genocídio chegavam ao cenário internacional, a opinião 

pública – influenciada principalmente por diversos Estados africanos, que exigiam medidas 

mais severas, e pela imprensa internacional, que televisionava diariamente os acontecimentos 

em Ruanda – começou a fazer pressão em razão da inação da ONU, o que estimulou o CSNU 
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a voltar atrás e aprovar a Resolução 925, na qual se concedia um novo reforço às tropas da 

UNAMIR – dessa vez, com a autorização para o uso da força, baseada no Capítulo VII, da 

Carta das Nações Unidas.
177

 Não obstante, dificuldades operacionais acabaram atrasando o 

envio das novas forças, uma vez que a ONU não conseguia obter quaisquer contribuições 

substanciais de tropas e equipamentos, deixando Ruanda, mais uma vez, à mercê de sua 

própria sorte.
178

 

A França então se voluntariou para comandar uma intervenção humanitária até 

que as novas tropas da UNAMIR estivessem prontas para atuar, tendo seu pedido sido 

autorizado pelo CSNU em 22 de junho. Ressalte-se, todavia, que muitos Estados 

questionaram a legitimidade da ação francesa, uma vez que, desde o golpe militar que colocou 

Habyarimana no poder, aquele país vinha fornecendo armas e consultoria militar ao governo 

de Ruanda.
179

 

Não obstante, tendo em vista a sua tardia e controversa composição, a operação 

liderada pela nação francesa – denominada Operação Turquesa – limitou-se apenas em 

estabelecer um campo de refugiados no sul do país, trazendo, por esse motivo, um resultado 

não muito satisfatório para o fim do genocídio. Isso porque tais forças chegaram a Ruanda 

quando a situação já estava se estabilizando, em razão dos avanços das tropas da FPR, as 

quais, além de terem superado as forças do governo, passaram também a controlar Kigali e 

diversas outras cidades
180

, iniciando, a partir de 15 de julho, a instalação de um novo 

governo.
181
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Durante os cem dias de genocídio que acometeram Ruanda, estima-se que cerca 

de 800 mil pessoas – na maioria delas tutsis – já teriam sido assassinadas. Apenas nas duas 

primeiras semanas, quase 250 mil pessoas foram mortas
182

, e, até o final de maio daquele ano, 

75% da população tutsi do país já havia sido dizimada.
183

 

 

4.3 O impacto na sociedade internacional e a necessidade de reavaliar a temática das 

intervenções humanitárias 

 

Quase vinte anos se passaram desde o genocídio em Ruanda, e, hoje, embora seja 

mais fácil de compreender os fatores que culminaram naquele episódio, ainda persiste uma 

grande discussão acerca das razões que motivaram a sociedade internacional a não reagir 

àqueles terríveis acontecimentos.  

Segundo Aidan Hehir, diversos atores internacionais já se encontravam presentes 

em Ruanda antes mesmo do início do genocídio, razão pela qual seria perfeitamente possível 

perceber ou, pelo menos, suspeitar dos planos que ali estava sendo elaborados. Ações 

preventivas e tropas mais bem estruturadas, portanto, poderiam ter sido estabelecidas para 

combater toda aquela violência, contudo fatores de ordem política e financeira acabaram 

obstaculizando tais medidas.
184

  

Desde a época em que Habyarimana comprometera-se com os Acordos de 

Arusha, os Estados Unidos já eram advertidos pela sua central de inteligência de que cerca de 

500 mil pessoas poderiam vir a morrer caso os acordos não surtissem o efeito desejado.
185

 De 

modo semelhante, a Bélgica, após a assinatura dos referidos acordos, também era informada 

por seus agentes de inteligência acerca da crescente insatisfação do exército ruandês e da 

possível eclosão de atos de violência no país.
186

 Já a França, quando do lançamento de sua 

Operação Amarílis, que levou quase uma semana inteira em Ruanda para evacuar seus 
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funcionários e oficiais militares, teve a oportunidade de testemunhar muitas atrocidades e 

reunir diversas informações acerca da natureza da crise que acometia aquele país.
187

 

Até mesmo a própria ONU, ao realizar, posteriormente, um inquérito 

independente sobre as suas ações durante o genocídio em Ruanda, observou que, após a morte 

de Habyarimana, países como Estados Unidos, Itália, França e Bélgica moveram-se 

rapidamente para evacuar o seu pessoal, dando a entender que havia certa desconfiança 

quanto a uma possível onda de violência naquele país. Tais suspeitas, porém, jamais foram 

compartilhadas com a UNAMIR.
188

  

Do mesmo modo, os refugiados que saíam de Ruanda e os muitos corpos 

mutilados que desciam o Rio Nyabarongo em direção ao Lago Victoria – nas vizinhanças de 

Uganda e do Quênia –, inegavelmente também constituíam provas de que algo terrível estava 

acontecendo.
189

 Logo, ainda que não fosse tão clara a situação em Ruanda naquela época, 

difícil se torna concluir que não existiam provas suficientes para justificar uma resposta mais 

vigorosa por parte da sociedade internacional. 

Quando a violência irrompeu e os próprios soldados da UNAMIR dela se 

tornaram alvos, o Secretariado da ONU e o DPKO pareciam ter decidido pela retirada 

daquelas tropas antes que ela fosse dizimada pelo que, até então, acreditava-se ser apenas uma 

guerra civil. A relutância em enviar mais tropas para Ruanda era, em parte, decorrente da mal 

sucedida missão na Somália
190

 e da própria falta de vontade das Nações Unidas de pôr em 

perigo outra de suas operações. Apenas dois dias antes de o CSNU discutir se enviaria ou não 

forças de paz para Ruanda, dezoito soldados de elite estadunidenses haviam sido mortos em 

condições bárbaras, em uma operação fracassada, nas ruas de Mogadíscio, capital da Somália. 

Isso acabou por levar os Estados Unidos a alegar que a ONU estava correndo risco por se 

comprometer com mais missões do que poderia suportar, razão pela qual não mais iria apoiar 

nenhuma nova operação de paz. Assim, desde a sua criação, a UNAMIR, além de não contar 
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com o apoio da nação estadunidense, possuía, em seu mandato, limitações que lhe haviam 

sido impostas devido às pressões feitas por aquele país.
191

 

 Outra questão que influenciou bastante a resistência de envio de tropas a Ruanda 

fora o fato de o genocídio ter acontecido quase que concomitantemente ao conflito na Bósnia-

Herzegovina.
192

 Segundo Nicholas Wheeler, as decisões tomadas pelo CSNU pareciam 

afirmar que a ONU estava administrando sua capacidade de equacionar conflitos, priorizando 

o embate europeu em detrimento do africano. Isso porque, seis dias depois de negar a 

possibilidade de envio dos 5.500 homens solicitados para a Ruanda, o CSNU, por meio da 

Resolução 914
193

, decidiu enviar 6.500 homens para a contenção do conflito na Bósnia.
194

 

Esses eventos demonstram, portanto, o quão políticas e arbitrárias podem ser as 

decisões tomadas pelo CSNU. Muitas vezes, os inconsistentes posicionamentos desse órgão e 

a seletividade dos casos que por ele são analisados prezam pela adoção de medidas e 

estratégias que, apesar de completamente diferentes, são utilizadas para solucionar situações 

de natureza bastante semelhante. Tal fato, além de contribuir para uma possível crise de 

legitimidade do próprio CSNU, coloca ainda em risco a credibilidade de toda a ordem 

internacional, uma vez que ele não parece prezar pela segurança jurídica de suas ações.
195

 É, 

pois, neste sentido, que Gérard Prunier descreve a resposta internacional para Ruanda como 

uma mistura de realpolitik
196

, autossatisfação humanitária, ideologia barata, imperialismo de 

Estado e chantagem econômica.
197
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Questão importante também diz respeito aos valores morais envoltos na 

aprovação da Operação Turquesa, a qual, apesar de ter contribuído – ainda que em pequena 

escala – para o fim do genocídio, fora acusada de dar refúgio e se negar a prender oficiais 

responsáveis pelo genocídio.
198

 Tal fato serviu para colocar novamente em pauta as 

discussões acerca das intervenções humanitárias no cenário internacional, delineando novos 

aspectos acerca dessa matéria.
199

 

Foi assim que Ruanda tornou-se um dos principais estímulos para a elaboração do 

relatório da ICISS. Segundo Catherine Lu, se a ideia de uma soberania como responsabilidade 

tivesse aparecido antes de 1994, a sociedade internacional poderia ter dado uma maior 

legitimidade às ações da ONU coordenadas naquele país, de modo que milhares de vidas 

poderiam ter sido salvas.
200

 

A debilidade de alguns instrumentos legais internacionais foi outro fator que 

também chamou a atenção no cenário internacional para o episódio em Ruanda, como no caso 

da Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio
201

, a qual, apesar de ter 

representado um grande avanço no sentido do reconhecimento e da positivação do genocídio 

como crime internacional, demonstrou-se incapaz de agir independentemente da vontade das 

grandes potências. Isso porque a interpretação de seus dispositivos – assim como 

interpretação dos próprios eventos ocorridos em 1994 – fora manobrada para não suscitar 

nenhum tipo de obrigação de agir da sociedade internacional em Ruanda, de modo que os 

interesses nacionais dos Estados prevaleceram em detrimento das vidas humanas em risco.
202

  

Uma consequência imediata disso, todavia, foi o fato de esse mesmo documento 

ter servido como mecanismo de pressão para que os Estados dessem algum tipo de resposta, 

ainda que posteriormente, aos crimes cometidos naquele país. Isso se confirmou em 

novembro de 1994, quando da instauração do Tribunal Penal Internacional para Ruanda 

(TPIR), um tribunal ad hoc¸ cuja finalidade era o julgamento dos perpetradores do genocídio 
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e o combate à impunidade dos crimes cometidos em Ruanda. Interessante ressaltar que a 

atuação desse órgão – juntamente com o desempenho do Tribunal Penal Internacional para a 

antiga Iugoslávia
203

 (TPII) em 1993 – gerou uma série de negociações que culminaram na 

criação, em 1998, do Tribunal Penal Internacional (TPI), órgão de jurisdição internacional e 

com competência para julgar todos os crimes considerados como de grave violação aos 

direitos humanos, independentemente de onde eles tenham sido praticados.
204

 

Ruanda tornou-se ainda, mesmo que indiretamente, uma das motivações para a 

criação da Comissão de Construção da Paz, órgão consultivo intergovernamental, criado na 

Cúpula Mundial de 2005, tendo como função o suprimento da falta de um quadro 

institucional dentro da ONU para lidar com as situações pós-conflitos e da ausência de um 

sistema normativo claro para lidar com a justiça das condutas após as intervenções. Esse 

órgão era, pois, responsável por ajudar na construção da paz, bem como na recuperação e no 

desenvolvimento de países em situações de crise.
205

  

Como se pode observar, a preocupação moral, após os eventos em Ruanda, 

intensificou-se bastante, contudo, a necessidade de se continuar examinando as diversas 

abordagens para o problema das violações dos direitos humanos ainda persiste. É, pois, neste 

sentido que a adoção de novos paradigmas no cenário internacional representa o anseio por 

um novo conjunto de valores que possam exceder os dilemas não só da própria intervenção 

humanitária, mas de qualquer conflito existente entre soberania estatal e direitos humanos. 

Somente assim a manutenção da paz e o respeito à dignidade humana poderão não apenas 

coexistir, mas cooperar com a realização um do outro.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo de toda a história e, principalmente, após o fim da Segunda Guerra 

Mundial, o ideário das intervenções humanitárias ganhou bastante destaque no cenário 

internacional. As discussões acerca dessa temática tornaram-se ainda mais intensas após a 

criação da ONU, quando uma nova ordem internacional e contemporânea, fundada na 

cooperação entre os atores internacionais e cuja principal característica era a adoção de novos 

valores no sistema internacional – dentre os quais se destacava o respeito à pessoa humana –, 

fora estabelecida. 

Em face dessas alterações, algumas normas tradicionais de direito internacional 

passaram a colidir com os novos paradigmas que se tentava estabelecer no cenário 

internacional. Esse era, pois, o caso dos embates axiológicos que vieram a surgir entre as 

noções de soberania, não-intervenção, proteção dos direitos humanos e normas de 

regulamentação do uso da força.  

Tais conflitos acabaram gerando uma crise de legitimidade no direito 

internacional, de modo que, para solucionar esse choque axiológico e garantir uma abordagem 

holística do sistema internacional, tornou-se necessária a flexibilização dos conceitos tidos 

como tradicionais. Logo, por ter sido concebida como a garantidora da paz e da segurança 

internacionais, caberia à ONU – e mais especificamente ao CSNU – esse dever de resgatar a 

legitimidade do direito internacional. 

Neste sentido, teorias como a da responsabilidade de proteger começam a surgir 

no intuito de dar uma resposta prática a essa crise de legitimidade, principalmente no que diz 

respeito à compatibilização entre as noções de soberania e intervenção humanitária, de modo 

a propor uma recaracterização da soberania – agora entendida como a responsabilidade do 

Estado de garantir a proteção de sua população – e incorporar dimensões de prevenção de 

conflitos e reconstrução da paz, bem como possibilitar a regulamentação da prática das 

intervenções humanitárias. 

Não obstante, ao passo em que demonstra uma possível solução para essa crise, a 

responsabilidade de proteger também encontra grande dificuldade em ser posta em prática. 

Isso porque, muito embora o seu conceito tenha sido reconhecido pela Cúpula Mundial em 

2005 – o que, ressalte-se, já demonstra um grande passo em direção à consolidação dessa 

teoria –, a falta de interesse por parte de certos Estados, muitas vezes, impede a sua devida 
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aplicação, uma vez que, para eles, a flexibilização da norma de não-intervenção se torna bem 

mais fácil quando não há previsão indicando o momento em que ela é devida ou necessária. 

É, pois, dessa forma que a teoria da responsabilidade de proteger, mesmo 

encontrando-se devidamente delimitada – já que ela se relaciona apenas a situações de graves 

violações aos direitos humanos, tais como genocídio, limpeza étnica, crimes de guerra e 

crimes contra a humanidade – e eventualmente incorporada como norma do direito 

internacional, sempre se prestará a interpretações, uma vez que os debates que ocorrem no 

âmbito da ONU e, principalmente, do CSNU estão inevitavelmente impregnados de 

considerações políticas, econômicas e estratégicas. 

No decorrer de sua existência e, principalmente, após o fim da Guerra Fria, o 

CSNU tem demonstrado certa seletividade quando da escolha dos conflitos que incorpora à 

sua agenda, deixando de incluir alguns com forte dimensão de direitos humanos, ao passo 

que, quando do tratamento dos casos que constam em sua agenda, tem adotado medidas que 

possuem efeitos marcadamente contrários ao gozo dos direitos humanos e que, muitas vezes, 

revelam-se ambíguas – quando considerações políticas se justapõem – e arbitrárias – quando a 

casos de origem semelhante são aplicadas solução completamente diferentes, a exemplo dos 

conflitos em Ruanda, na Somália e na Bósnia-Herzegovina. 

Certamente um dos piores episódios de toda a história do século XX, o genocídio 

em Ruanda evidenciou os limites políticos da perspectiva de recorrer-se à força armada com 

objetivos humanitários, sendo, por esse motivo, um forte exemplo de como o direito 

internacional tende, na maioria das vezes, a ficar inerte diante de circunstâncias que 

necessitam de um posicionamento mais preciso por parte dos Estados e das organizações 

internacionais.  

No caso em questão, o interesse em resolver a situação fora desenvolvido 

tardiamente, e as decisões acerca de uma intervenção humanitária eram sempre imprecisas. O 

termo genocídio fora constantemente evitado durante as discussões do CSNU, na tentativa de 

evitar implicações políticas e jurídicas aos seus Estados-membros perante a Convenção sobre 

a Prevenção e a Punição pelo crime do Genocídio, e os países que poderiam ter participado 

mais ativamente, ficaram de fora por não se sentirem responsabilizados pelo massacre. 

Essa falta de vontade de agir demonstra os inúmeros obstáculos estruturais que a 

ONU possui, e que a impedem de solucionar a crise de legitimidade anteriormente 

mencionada. Isso porque ainda persistem inúmeros questionamentos relacionados à própria 

legitimidade do CSNU como entidade garantidora da paz e da segurança internacionais, o 
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qual, por apresentar-se mais como um órgão de natureza política, muitas vezes, age de forma 

arbitrária e inconsistente, nem sempre atuando conforme a vontade da sociedade 

internacional; mas, sobretudo, porque ainda existe, em boa parte de seus Estados-membros, 

um sentimento de manutenção do zelo aos preceitos mais tradicionais do direito internacional 

– principalmente no que diz respeito ao conceito de soberania. 

Interessante notar, todavia, que a ICISS, ao elaborar a teoria da responsabilidade 

de proteger, não sugere a criação de outro órgão que substitua o CSNU. Na verdade, ela 

ressalta expressamente a necessidade de uma reforma estrutural na ONU, uma vez que, se 

endossada pela sociedade internacional, essa teoria ampliará as margens de atuação do CSNU, 

que, por sua vez, passará a ter assegurada a capacidade de intervir militarmente em situação 

de graves crises humanitárias. Logo, a redemocratização da composição desse órgão ajuda na 

construção de sua credibilidade e autoridade, tornando o processo decisório bem mais 

legítimo – embora isso não necessariamente signifique que as decisões se tornarão mais fáceis 

de serem tomadas. 

Qualquer esforço consistente para reequilibrar o sistema da ONU, porém, depende 

da atuação de uma pluralidade de Estados com visões afins, que, em conjunto, estejam 

representados e atuantes nos diversos órgãos envolvidos nesta questão – incluindo aí, 

obviamente, o próprio CSNU – e que busquem incentivar a evolução do sistema internacional 

de modo a consolidar as conquistas alcançadas em termos de promoção e proteção dos 

direitos humanos, isentando-as de qualquer distorção ou possibilidade de manipulação. 

Dessa maneira, a responsabilidade de proteger tenta reunir os avanços já 

alcançados na defesa dos direitos humanos para propor uma nova concepção à temática das 

intervenções humanitárias, dando à sociedade internacional meios para que possa buscar o 

equilíbrio entre o fortalecimento dos esforços pela paz e a necessidade de uma resposta 

condenatória às graves violações de direitos humanos quando da ocorrência de crises 

humanitárias. 

Essa teoria, apesar de suas imperfeições, é válida e coerente com os esforços da 

ONU para tratar das causas profundas de conflitos internos que ameaçam a paz e a segurança 

internacionais, e, embora seus preceitos ainda encontrem dificuldades de implementação, 

representa um passo adiante na construção de uma política de proteção aos direitos humanos, 

principalmente quando a situação exige medidas mais duras, sendo a imposição da paz o seu 

objetivo maior. 
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Percebe-se, assim, que a temática das intervenções humanitárias não possui uma 

solução rápida e fácil, muito embora possa ser considerada um legítimo instrumento de 

proteção dos direitos humanos. Não obstante, somente com o fortalecimento da cooperação 

interestatal e o apoio das organizações internacionais é que se poderá imaginar um sistema 

que consiga garantir efetivamente a manutenção da paz e o respeito aos direitos humanos.  
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