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RESUMO 

A Responsabilidade de Proteger (R2P) é uma das importantes inovações conceituais 

para as Relações Internacionais no século XXI. O objetivo desta análise é refletir como 

a comunidade internacional debateu a aplicação da R2P como norma emergente na crise 

líbia, em 2011. Para tanto, é realizada uma breve abordagem histórica conceitual sobre a 

evolução da noção de soberania responsável, e em seguida demonstram-se os processos 

que culminaram na elaboração da doutrina de R2P no seio das Nações Unidas. Por fim, 

a pesquisa busca entender se a norma se fortaleceu quando houve o uso da força para a 

proteção da população líbia frente às graves violações dos direitos humanos em 2011. 

Palavras-chave: Responsabilidade de Proteger. Intervenção humanitária. Crise na 

Líbia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Responsabilidade de Proteger é um dos institutos que mais desafiou as 

análises de Relações Internacionais (RI) no século XXI. Isso ocorre porque concilia o 

conceito de soberania (antes concebido apenas como poder de mando) com a 

responsabilidade que o Estado possui em proteger sua própria população de graves 

violações de direitos humanos. Quando o Estado não é capaz, ou não deseja fazê-lo, 

essa responsabilidade recai sobre a comunidade internacional. Afastou os termos dever 

ou direito de ingerência que salientavam o papel dos países interventores, ressaltando 

assim, o direito de ser protegido, ou seja, destacando a posição dos beneficiários das 

intervenções. 

Na base dos debates sobre o tema estão questões sobre os limites éticos e 

morais das Relações Internacionais relativos às intervenções humanitárias em Estados 

soberanos, estabelecendo a conexão entre o avanço do debate acerca da soberania e seus 

reflexos nas discussões contemporâneas sobre a possibilidade de se realizar 

intervenções com fins humanitários sem o consentimento das partes litigantes. 
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O objetivo desta análise é refletir como a comunidade internacional debateu a 

aplicação da R2P como norma emergente na crise líbia, em 2011. 

Assim, este artigo realiza, primeiramente, uma abordagem histórico-conceitual 

sobre a questão da soberania, destacando o desenvolvimento na noção de soberania 

responsável já no fim do século XX. O foco, no entanto, serão os debates mais recentes, 

que impulsionaram o desenvolvimento conceitual da soberania como responsabilidade. 

Em seguida demonstram-se os processos que culminaram na elaboração da doutrina de 

R2P no seio das Nações Unidas. Por fim, a pesquisa busca entender se a norma se 

fortaleceu quando houve o uso da força para a proteção da população líbia frente às 

graves violações dos direitos humanos em 2011. 

 

1 REINVENTANDO A RODA? A ELABORAÇÃO DA NOÇÃO DE 

SOBERANIA RESPONSÁVEL. 

 

Há algumas centenas de anos, a soberania
3
 do Estado tem sido um princípio 

estrutural das Relações Internacionais. O princípio está no coração do direito 

consuetudinário internacional e foi consolidado, contemporaneamente, pela Carta das 

Nações Unidas.  

O século XVII pode ser um marco para as Relações Internacionais não somente 

pelo estabelecimento do conceito moderno de Estado com sua summa potestas 

(soberania) por meio dos tratados assinados em Munster e Osnabruck em 1648, mas, 

também pelo fato do reconhecido do princípio do estatocentrismo como engrenagem da 

política entre as nações. Assim, são das ruínas do mundo feudal europeu que surge o 

sistema anárquico de unidades (Estados) soberanas. Assim, a "Paz de Vestfália" 

consolida os fundamentos do Direito Internacional contemporâneo, no que diz respeito 

à soberania.  

Após este marco inicial para o estabelecimento das bases do Estado moderno, 

seguiram-se outros acontecimentos relevantes para a análise da evolução do conceito de 

soberania. Em 1713, com a Paz de Utrecht, os Estados reafirmaram o princípio de que 

um Estado não pode impor sua vontade, ou ainda, intervir nos assuntos internos de 

outro Estado.  
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Sob o aspecto da sociologia política, dois grandes eventos irão fortemente 

influenciar as mudanças no conceito de soberania absolutista
4
: a Revolução Industrial – 

que fortalecerá os ideais do liberalismo político e econômico; e a Revolução Francesa – 

que, ao afirmar os pressupostos iluministas, trará o conceito de soberania popular. Na 

sequencia dos fatos, vale ressaltar que em 1815, após as Guerras Napoleônicas, o 

Congresso de Viena faria um contraponto às ideias revolucionárias e levou novo reforço 

à soberania dos Estados. 

Em 1945, como herdeira da fracassada Liga das Nações, nasce a Organização 

das Nações Unidas (ONU). Ao mesmo tempo em que posiciona os países membros em 

pé de igualdade em sua Assembleia Geral (AGNU), estabelece, também, um Conselho 

de Segurança (CSNU) diretivo que trata sobre as questões cruciais da manutenção da 

paz e segurança internacionais, onde as cinco maiores potências têm o poder de veto 

sobre as decisões do órgão. 

Após os dois grandes conflitos mundiais, consolida-se também um novo 

princípio: o da solidariedade internacional - que reúne a cooperação e o esforço coletivo 

com vista à procura de soluções para os problemas de interesse comum. As nações 

reconhecem posição privilegiada das grandes potências e admitem a interdependência 

nas questões econômicas, técnicas e de manutenção da paz. 

Assim, o declínio da noção de soberania externa absoluta é 

sancionado no plano do Direito Internacional pela Carta das Nações Unidas, em 26 

de junho de 1945, em São Francisco, e, posteriormente, pela Declaração Universal 

dos Direitos do Homem, de 1948. Desta forma, a soberania deixa de ser uma liberdade 

absoluta devendo respeitar os princípios imperativos da paz e a tutela dos direitos 

humanos, elementos limitadores ao exercício da soberania. 

Celso Lafer (1995) resume bem tal ideia, destacando que apesar da Carta 

conter diversas referências aos Direitos Humanos, opta por consagrar o princípio da não 

interferência em assuntos da competência interna dos Estados. Tal dualidade oferta 

subsídios para divergentes interpretações quanto à legitimidade de um envolvimento 

mais ativo da ONU na área dos Direitos Humanos.  

 

Os Desafios da Soberania nos Sistema Internacional do fim do Século XX.  
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Não seria completamente equivocado dizer que as questões acerca da política 

contemporânea poderiam resumir-se na discussão dos limites da soberania. De acordo 

com o volume suplementar do Relatório da ICISS (2001, p. 5-12), nas últimas décadas, 

e especialmente desde o fim da Guerra Fria, surgiram quatro desafios radicais à noção 

de soberania do Estado, a saber: i) demandas contínuas de autodeterminação, ii) uma 

concepção mais ampla de paz e segurança internacional, iii) o colapso da autoridade do 

Estado, e iv) a crescente importância da soberania popular. 

A partir de 1989, as questões relativas à segurança internacional mudaram 

radicalmente. Com a ruptura das estruturas da Guerra Fria e a remoção dos entraves 

característicos da bipolaridade, várias situações de conflito armado irromperam. Não 

houve erradicação definitiva dos conflitos interestatais no cenário internacional, mas 

observou-se uma tendência no aumento de conflitos internos nos Estados, opondo 

etnias, religiões, culturas, facções regionais que, até então, conviviam juntas, ainda que 

pela imposição da força do Estado. 

A busca de uma solução que pudesse proteger as populações mais vulneráveis 

de assassinatos em massa levou a calorosos debates em todo o mundo. Se no período de 

1945 a 1989, a ONU, em geral, e o CSNU, em particular, deram pouca atenção aos 

aspectos humanitários dos conflitos armados, a partir da década de 1990, tal situação se 

inverteu. 

O pós Guerra Fria foi permeado por acirrados debates sobre a capacidade ou 

competência da ONU de realizar intervenções com o objetivo de proteção humanitária. 

O desastre da intervenção na Somália em 1992, a resposta desastrosamente inadequada 

para o genocídio em Ruanda em 1994, e a total incapacidade da presença da 

organização para impedir a limpeza étnica na Bósnia em 1995 inseriram o debate sobre 

o "direito de intervenção humanitária" na agenda internacional. 

No entanto, a comunidade internacional não estava preparada para agir, ficando 

paralisada em torno do debate da forma de agir, ou por divergências sobre os limites da 

soberania estatal. As Nações Unidas ficariam profundamente divididas entre aqueles 

que insistiam em um "direito de ingerência humanitária" e aqueles que viam na doutrina 

uma infração indefensável da soberania do Estado.  

Em 1999, o CSNU falhou em não conseguir definir uma ação que pudesse 

impedir a "limpeza étnica" no Kosovo, fato que levou a Organização do Tratado do 

Atlântico Norte (OTAN) a realizar um bombardeio aéreo sem autorização do CSNU. A 

comunidade internacional se dividiu mais uma vez entre aqueles que denunciaram o ato 



como ilegal e outros que argumentavam que a legalidade importava menos do que o 

imperativo moral de salvar vidas. O ocorrido no Kosovo incitou a sociedade a buscar 

novas soluções a este grande impasse no seio das relações internacionais. Mais 

especificamente, o ponto nevrálgico das discussões encontrava-se em quando é 

pertinente, ético, e ainda, moralmente aceitável, que os Estados ou as organizações 

internacionais (OIs) tomem medidas coercitivas, incluindo, se necessário, uma ação 

militar contra outro Estado para proteger as populações.  

Nestas intervenções, à exceção do Kosovo, o CSNU autorizou o uso da força 

em resposta a situações que anteriormente seriam consideradas apenas no contexto das 

jurisdições domésticas. Ao invés de permanecer à margem das crises, o CSNU não 

somente atuou como também tomou decisões autorizando coerção.  

Observa-se, portanto, que com o fim da bipolaridade, uma a tendência da 

expansão do conceito de “ameaça à paz e à segurança internacionais”. Assim, a 

migração forçada, os deslocados internos e a enorme quantidade de refugiados foram 

considerados uma ameaça à paz e segurança internacionais. Isso permitiu que o CSNU 

justificasse ações do Capítulo VII. 

Estes quatro casos ocorreram em uma época em que havia grandes expectativas 

para a ação coletiva eficaz após o fim da Guerra Fria. Todos os quatro deles – Somália, 

Ruanda, Bósnia, e Kosovo, tiveram um efeito profundo sobre a forma como o problema 

da intervenção era visto, analisado e caracterizado. 

Alex J. Bellamy e Louise Arbour argumentam que no mundo atual, os Estados 

não podem abnegar-se de suas responsabilidades frente a desastres humanitários, 

mesmo que estes ocorram internamente em países soberanos (BELLAMY, 2008; 

ARBOUR, 2008). Ou seja, no final do século XX a tensão entre legitimação do Estado 

versus a responsabilidade que este possui sobre sua população (que já eram discutidos 

pelos clássicos) ainda eram temas da agenda internacional. 

 

Origens do Conceito de Soberania Responsável 

No que se refere especificamente à evolução do conceito de soberania que 

levará à formulação do princípio da Responsabilidade de Proteger (R2P), destacam-se 

quatro importantes contribuições para o debate. Os autores consideram intervenção 

humanitária uma ação externa (executada por Estados ou por organizações 

internacionais) coercitiva, realizada sem o consenso do Estado de destino, que lança do 



uso da força com o propósito de cessar ou prevenir o cometimento de atrocidades 

humanitárias.
5
 

Bernard Kouchner
6
 lançou o conceito de ingerência humanitária. Segundo 

Gareth Evans (2008, p. 32), Kouchner não inventou o conceito de “intervenção 

humanitária”, mas deu-lhe um novo sopro de vida ao inventar e popularizar a expressão 

"droit d'ingérence", o "direito de intervir" (ou, por extensão, "droit d'ingérence 

humanitaire"), que tinha verdadeira ressonância no contexto do mundo pós-guerra fria, 

quando tanto a necessidade e a oportunidade de tomar medidas de proteção surgiram. 

Para Kouchner, o Direito Internacional Humanitário e o Direito Internacional dos 

Direitos Humanos “se sobrepunham aos princípios da soberania, da não intervenção e 

da autodeterminação dos povos, consagrados na Carta das Nações Unidas” 

(BIERRENBACH, 2011, p. 15). 

Nos debates recorrentes da década de 1990, muitos clamavam por ações mais 

enérgicas em face das recorrentes catástrofes humanitárias. Sendo a resposta à 

atrocidade em massa o assunto mais debatido naquela década, poucos tomadores de 

decisão poderiam ignorar a questão. Assim, a contribuição de Kouchner foi bastante 

relevante. 

Somado aos esforços de Kouchner, Tony Blair buscou rediscutir o escopo de 

atuação da OTAN, causando reviravoltas acerca do embate entre o tradicional conceito 

de soberania e a emergência da necessidade de realizar intervenções humanitárias. O 

que se veio a chamar de Doutrina Blair tentou articular a comunidade internacional para 

enfrentar “a mais urgente questão de política externa”, buscando identificar as 

circunstâncias nas quais a organização (OTAN) deveria envolver-se em conflitos 

internos.
7
 

A segunda grande contribuição foi o desenvolvimento do conceito global de 

"segurança humana". Como uma tentativa muito inovadora para aproximar as visões de 

mundo do Norte e do Sul, o conceito foi lançado pelo relatório do Programa de 

Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD), em 1994, intitulado “Relatório de 

Desenvolvimento Humano”, tendo como subtítulo a Segurança Humana. A ideia era 
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que, enquanto as questões de segurança do Estado haviam dominado o discurso 

internacional no passado, em última análise, o que realmente importava era como tudo 

isso afetava a vida dos indivíduos. Para os autores do Relatório do PNUD, foi o 

somatório de sete diferentes dimensões de segurança: a econômica, a alimentar, a da 

saúde, a ambiental, a individual, a comunitária e a política (EVANS, 2008, p. 34). De 

acordo com Evans, (2008, p. 35), a questão da segurança humana conseguiu atingir 

certo consenso na comunidade internacional, mas seu grande problema, na atualidade, é 

que, por abarcar uma grande amplitude de diferentes temas e questões, torna-se difícil 

extrair qualquer solução plausível que leve em conta todas as sete dimensões. 

A terceira grande contribuição foi a de Francis Deng e seus colegas da 

Brookings Institution que insistiram em conceber a "soberania como responsabilidade"
8
, 

ou seja, a soberania não deveria ser vista somente como autonomia em relação a outros 

Estados, mas como uma questão de responsabilidade pelo bem estar da sua própria 

população. Este conceito possui utilidade operacional e foi, posteriormente, melhorado 

por Roberta Cohen, pesquisadora ligada a Deng, ao afirmar que a soberania carrega 

consigo a responsabilidade da parte do governo em proteger seus cidadãos (EVANS, 

2008, p. 36). 

Finalmente, destaca-se o conceito de "soberania individual", de Kofi Annan, 

que buscava contrabalancear com o conceito tradicional.
9
 Em relação à última 

contribuição, Annan publicou em 1999 na revista The Economist um artigo que trata em 

mais detalhes a relação entre soberania e indivíduo. Para Annan, “Os Estados são 

atualmente amplamente concebidos como instrumentos a serviço de suas populações, e 

não vice e versa. Ao mesmo tempo a soberania individual (...) a liberdade fundamental 

de cada indivíduo, (...) vem sendo reforçada por uma ampliada e renovada consciência 

dos direitos humanos”. Segundo o artigo, “Hoje, quando lemos a Carta, nós ficamos 

mais do que nunca conscientes que seu objetivo é a proteção de cada um dos indivíduos, 

e não a dos que abusam deles” (ANNAN, 1999, p. 49). 

Annan defendeu a ideia que os Estados são instrumentos a serviço de seus 

povos, logo, a soberania estatal inclui, além de direitos, uma série de responsabilidades 
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dos Estados em relação aos indivíduos. Estavam, assim, lançadas as bases para a 

formulação do conceito de responsabilidade de proteger, fundamentado na ideia da 

soberania como responsabilidade. 

Para Evans (2008), mesmo com toda a criatividade e empenho envolvidos em 

cada um desses quatro esforços, nenhum deles conseguiu gerar qualquer tipo de 

consenso internacional sobre quando e como a comunidade internacional deve 

responder a crimes de atrocidades em massa e realizar intervenções com fins 

humanitários. 

Assim, em setembro de 2000, estabeleceu-se a Comissão Internacional sobre 

Intervenção e Soberania do Estado (ICISS) com o objetivo de responder aos desafios 

impostos ao século XXI e garantir que os crimes cometidos durante as crises da década 

de 1990 não se produzissem novamente. 

A criação deste painel de especialistas internacionais conduziria a uma série de 

consultas a governos, a Organizações Não Governamentais, Organizações 

Intergovernamentais, universidades e think tanks. Em 2001, a ICISS divulgou o 

relatório intitulado "A Responsabilidade de Proteger". 

A Responsabilidade de Proteger tem como “pedra fundamental” a noção que a 

soberania implica responsabilidade estatal. Assim, o Estado possui a responsabilidade 

primária de proteger a sua população. Quando a população sofrer (ou estiver na 

iminência de sofrer) graves danos (sejam por resultado de guerras, rebeliões, repressão 

por parte do próprio governo ou pelo colapso de suas estruturas) e que o Estado não 

possa ou se recuse a evitar tal sofrimento, a responsabilidade subsidiária da comunidade 

internacional. 

 

2 A EVOLUÇÃO DA RESPONSABILIDADE DE PROTEGER NA ONU: O 

Enquadramento Normativo no Positivismo Onusiano. 

 

A Responsabilidade de Proteger (R2P) representa uma das evoluções mais 

impressionantes para as normas internacionais no século XXI (DOYLE, 2011). Seu 

fundamento está na ideia de que nas situações em que o Estado não é capaz de proteger 

sua própria população de atrocidades em massa, ou não deseja fazê-lo, essa 



responsabilidade recai sobre a comunidade internacional
10

, ou seja, é uma tentativa de 

conciliar a responsabilidade da comunidade internacional para tratar com as violações 

de normas humanitárias e, simultaneamente, assegurar o respeito à soberania dos 

Estados. O conceito foi elaborado pela Comissão Internacional de Intervenção e 

Soberania do Estado (ICISS, sigla em inglês) no ano de 2001, mas apenas em 2005 foi 

adotado pelas Nações Unidas, após reunião da Assembléia Geral, a partir de documento 

assinado na Cúpula Mundial 

O relatório da ICISS aponta quatro objetivos básicos aos quais as abordagens de 

intervenção para a proteção dos direitos humanos devem obedecer, a saber: estabelecer 

normas e regras que determinem quando e como é autorizada uma intervenção; 

legitimá-la apenas depois que todas as outras abordagens para a resolução do conflito 

tenham falhado; garantir que a intervenção, uma vez estabelecida, seja conduzida de 

acordo com seu propósito, buscando minimizar os danos institucionais e a seres 

humanos; e ajudar a eliminar, quando possível, a causa dos conflitos, buscando 

promover a paz durável e sustentável. 

Se é graças aos esforços de Kofi Annan que este conceito pode ser conhecido 

pela comunidade internacional, é devido aos esforços de Ban Ki-Moon que a norma se 

consolidou, o que indica que o Secretariado Geral têm trabalhado de forma construtiva e 

determinada para proporcionar o aprofundamento e ampla aceitação da R2P pelo 

mundo
11

. 

 

O Nascimento de uma Norma Emergente 

O tema da responsabilidade de proteger foi um dos poucos itens substanciais que 

sobreviveram às difíceis negociações na Cúpula Mundial, em 2005, evento que marcou 

a celebração os 60º aniversário das Nações Unidas, e no qual foram apontados os 

conflitos políticos e burocráticos debilitantes que regularmente paralisam a organização 

(WEISS, 2012). Observa-se, no texto final resultante da Cúpula, uma ênfase na 
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to Protect. International Studies Perspectives, 10.2, p. 111-128, 2009, p. 95. 



exigência de autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) para o 

uso da força para fins humanitários, o que viria a ser denominando: “R2P lite”. A 

linguagem do documento final parece retórica, prolixa e muito mais vaga quando 

comparada a proposta pela ICISS, que cunhou o termo. O documento final desta Cúpula 

Mundial foi aprovado por unanimidade, e o princípio de R2P foi incorporado em seus 

parágrafos 138 e 139.
12

 

O texto aprovado em 2005 representa o consenso possível a que chegaram os 

Estados-membros, uma vez que, frente a questões tão sensíveis quanto à intervenção 

internacional e a proteção humana, é necessário aceitar algumas mudanças importantes 

no conceito para que a R2P pudesse ser aprovada. Conforme destaca Alex Bellamy 

(2006, p. 167), “o documento final da Cúpula Mundial de 2005 pouco contribuiu para 

resolver o desafio de prevenir futuros Ruandas e Kosovos. O consenso de 2005 não foi 

produzido pelo poder do argumento humanitário, mas pela negociação dos princípios 

fundamentais, afastando-se da ICISS”. Em suma, o autor aponta para uma situação de 

trade off, não deixando de ser uma barganha, entre os lados opostos para conseguir-se 

atingir um denominador comum. 

Ana Maria Bierrenbach (2011, 147) destaca que a R2P foi endossada “com duas 

qualificações importantes: a especificação de que a proteção é contra genocídio, crimes 

de guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade, ou seja, casos de extrema 

gravidade e não simples casos isolados de violações de direitos humanos; e a restrição 
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 §138 Cada Estado é responsável por proteger as suas populações contra o genocídio, os crimes de 

guerra, a limpeza étnica e os crimes contra a humanidade. Esta responsabilidade implica a prevenção dos 

referidos crimes, incluindo a incitação à prática dos mesmos, pelos meios necessários e apropriados. 

Aceitamos essa responsabilidade e agiremos em conformidade com a mesma. A comunidade 

internacional, quando necessário, deve incentivar e ajudar os Estados a cumprirem essa responsabilidade 

e devem apoiar as Nações Unidos na criação de um dispositivo de alerta rápido.  

§139. A comunidade internacional, através das Nações Unidas, deve igualmente usar os meios 

diplomáticos e humanitários apropriados, bem como outros meios pacíficos, em conformidade com os 

Capítulos VI e VIII da Carta das Nações Unidas, para ajudar a proteger as populações contra o genocídio, 

crimes de guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade. Neste contexto, estamos dispostos a agir 

coletivamente, de uma maneira atempada e decisiva, através do Conselho de Segurança, em 

conformidade com a Carta, incluindo o Capítulo VII, numa base caso a caso e em cooperação com as 

organizações regionais pertinentes se for caso disso, se os meios pacíficos se revelarem insuficientes e as 

autoridades nacionais não estiverem manifestamente a proteger as suas populações contra o genocídio, 

crimes de guerra, depuração étnica e crimes contra a humanidade. Sublinhamos a necessidade de a 

Assembleia Geral continuar a examinar o dever de proteger as populações contra o genocídio, crimes de 

guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade e suas repercussões, tomando em consideração os 

princípios da Carta e do direito internacional. Tencionamos igualmente empenhar-nos, conforme 

necessário e apropriado, em ajudar os Estados a reforçarem a sua capacidade para proteger as suas 

populações contra o genocídio, crimes de guerra, depuração étnica e crimes contra a humanidade, bem 

como em prestar assistência aos países onde existam tensões susceptíveis de levar à eclosão de uma crise 

ou de um conflito. 



do uso do conceito apenas em âmbito multilateral, preservando a legitimidade do 

CSNU, bem como a responsabilidade primária e soberana dos Estados”.  

James Pattison aponta, por sua vez, que há discrepância entre as ideias 

apresentadas pela ICISS e aquelas aprovadas na Cúpula Mundial de 2005. Segundo o 

autor, as discrepâncias entre os dois textos traz a tona uma questão bastante relevante 

para a norma, como a pergunta: quem deve intervir? Nesse sentido, o autor ressalta que 

a Cúpula de 2005 afastou-se do relatório da ICISS, já que esta admite a possibilidade de 

ação fora do CSNU. Assim, volta-se ao debate da legalidade e da legitimidade. Segundo 

a ICISS, a devida autorização legal é fator altamente significativo na legitimidade de um 

interveniente. Embora isso deixe em aberto a possibilidade de que a intervenção 

humanitária ilegal poderia ser justificada em casos excepcionais. Assim, a intervenção 

humanitária aprovada pela ONU é vista como legítima, porque é autorizada por um 

órgão representativo internacional. Por outro lado, a intervenção não autorizada é vista 

como ilegítima porque seria uma ação de interesse particular do interventor. Desta 

forma, para Pattison, esta questão poderia resultar em intervenções não autorizadas pela 

ONU e que, portanto, não seriam conduzidas pelas razões corretas (PATTISON, 2010, 

p. 43-44). 

Por outro lado, na visão de Marcelo Bohlke (2011), o texto é um marco na 

evolução do princípio e delimita seu alcance, traçando um quadro de medidas a serem 

tomadas na implementação da proposta, conferindo, ainda precedência à AGNU acerca 

da questão (BOHLKE, 2011, p. 362.). O diplomata brasileiro considera que, de modo 

bastante responsável, o documento excluiu a possibilidade de ações unilaterais, 

restringindo o uso do “conceito” somente no âmbito multilateral, preservando a 

legitimidade do CSNU. Assim, o ator destaca a legalidade à legitimidade da ação, de 

forma parecida àquela vista em 2004. 

Como é possível notar, as diferentes interpretações da responsabilidade de 

proteger têm um apelo maior por uma validade legal. De acordo com Pattison, as 

recomendações da ICISS não são legalmente vinculativas, já que expressam forte visão 

com relação às obrigações da comunidade internacional para intervir. Embora os 

Estados sejam legalmente obrigados a agir em casos de genocídio (sob a Convenção de 

Genocídio), a questão é saber se eles são obrigados a agir em outros casos de violação 

em massa dos direitos humanos.  

Por outro lado, o acordo alcançado na Cúpula Mundial de 2005 é, em parte, 

juridicamente vinculativo. Isto porque o documento final da Cúpula rejeita, em grande 



parte, a visão de que a comunidade internacional tem a obrigação legal em tais casos. 

Assim, de acordo com Pattison, a validade jurídica deste acordo não é decorrente de 

uma mudança dramática legal desde o desenvolvimento do conceito de responsabilidade 

de proteger. Pelo contrário, é porque esta versão especialmente limitada da 

responsabilidade de proteger reflete o estado atual dos princípios de direito 

internacional (PATTISON, 2010, p. 48). 

Na verdade, mesmo admitindo que a norma da Responsabilidade de Proteger foi 

estabelecida, uma questão que se levanta é até que ponto esta norma servirá para 

restringir os Estados mais poderosos do sistema internacional de intervir nos assuntos 

internos de Estados onde os crimes internacionais são perpetrados, mesmo quando os 

seus interesses não estejam envolvidos. Ou ainda, até que ponto a R2P, tal qual como 

aprovada pelos Estados-membros, será capaz de atingir os fins para os quais ela foi 

elaborada? 

No que concerne a continuidade da evolução normativa da R2P, destaca-se o 

importante papel do Secretário Geral das Nações Unidas (SGNU) Ban Ki-Moon, que, 

em janeiro de 2009, lançou o relatório intitulado “Implementando a Responsabilidade 

de Proteger” (A/63/677) – o primeiro amplo documento das Nações Unidas que trata 

especificamente sobre a R2P –, que esclarece o princípio e define medidas e atores 

envolvidos na operacionalização da norma. Com base no parágrafo 138-139 da Cúpula 

Mundial, o Secretário-Geral sugeriu uma abordagem em três pilares: a) a 

responsabilidade primária do Estado de proteger sua população de genocídios, crimes de 

guerra, limpeza ética e crimes contra humanidade; (b) a responsabilidade da 

comunidade em assistir os Estados no cumprimento da sua responsabilidade; (c) e a 

responsabilidade da comunidade internacional em agir a tempo e de forma decisiva a 

fim de proteger e prevenir as populações de atrocidades humanitárias caso o próprio 

Estado não o faça, em conformidade com a Carta das Nações Unidas. 

 

Enquandramento Normativo no CSNU 

No que diz respeito ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, as referências 

à Responsabilidade de Proteger são também muito relevantes, uma vez que órgão, 

através de suas decisões, recomenda ou decide sobre medidas necessárias a fim de 

manter a paz e segurança internacionais. Ou seja, suas decisões possuem caráter de 

obrigatoriedade. Um dos principais meios que o CSNU detém de conferir visibilidade e 

de endossar uma norma emergente é por meio da inclusão de seu termo e da utilização 



da linguagem da norma ao se referir às situações de conflito. Desta maneira, desde 

2006, 25 Resoluções fizeram referências à R2P.
13

 Significativamente, 21 dessas 

Resoluções foram aprovadas a partir de fevereiro de 2011, o que parece indicar uma 

tendência crescente para a assimilação da R2P para a prevenção e resolução de 

conflitos, além de uma maior disposição por parte do Conselho em incorporar os 

princípios da R2P em sua estrutura operacional. Contudo, tanto os Estados-membros da 

ONU, quanto o P5 (titulares de assento permanente no CSNU), em particular, ainda 

necessitam desenvolver parâmetros políticos para determinar ações apropriadas, 

satisfatórias e responsáveis na imposição da paz. 

Destacam-se a Resolução S/RES/1973/2011 que autorizou pela primeira vez o 

uso da força sob os auspícios da norma da R2P e a Resolução S/2150/2014 acerca da 

Prevenção e Luta contra o Genocídio. Aquela resolução versa sobre a resposta 

internacional à crise humanitária na Libia em 2011, situação que atraiu a atenção do 

mundo e tem sido rotulada como um caso típico da rápida e decisiva resposta em face à 

ameaça iminente de atrocidades em massa sob os auspícios da R2P. Foi a primeira vez 

que o CSNU autorizou o uso de medidas coercitivas contra um Estado no âmbito desta 

nova norma. Contudo, a ação internacional gerou controvérsia tanto no que diz respeito 

às táticas empregadas durante a operação militar, que buscava proteger a população, 

quanto ao seu efeito na subsequente mudança de regime político no país. 

Já em 16 de Abril de 2014, o Conselho de Segurança aprovou a Resolução 2150 

sobre a Prevenção e Luta contra o Genocídio. Esta resolução foi uma marco para a R2P 

e lembrou o importante papel dos conselheiros especiais do Secretário-Geral para a 

Prevenção do Genocídio e para a Responsabilidade de Proteger e suas respectivas 

funções de agir como um mecanismo de alerta antecipado na prevenção de genocídio, 

crimes de guerra, crimes contra a humanidade, e limpeza étnica. Mais significativo, 

porém, foi a redação do primeiro parágrafo operacional da resolução que exorta os 

Estados a “recommit to prevent and fight against genocide, and other serious crimes 

under international law, reaffirms paragraphs 138 and 139 of the 2005 World Summit 

Outcome Document (A/6O/L. 1) on the responsibility to protect populations from 

genocide, war crimes, ethnic cleansing, and other crimes against humanity.” 
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International Coalition for the Responsibility to Protect. Disponível em: 
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3 O IMPACTO DA QUESTÃO DA LÍBIA NA RESPONSABILIDADE DE 

PROTEGER 

 

A crise na Líbia atraiu a atenção da comunidade internacional e tem sido 

rotulada como um caso típico da rápida e decisiva resposta em face de uma ameaça 

iminente de atrocidades em massa sob os auspícios da R2P. Foi a primeira vez que o 

CSNU autorizou o uso de medidas coercitivas contra um Estado no âmbito desta nova 

norma. Apesar de a norma ter sido usada, sua aplicação e os resultados decorrentes 

arriscam de tornar esta ocasião a primeira e última vez que o uso da força seria invocado 

em nome da R2P.  

A Resolução 1970 moldou a resposta do CSNU em termos da R2P; e foi 

saudada como um momento diplomático inovador. A resolução seguinte (1973) foi 

inicialmente vista como uma medida acionada em tempo oportuno e proporcional às 

necessidades de garantir a proteção de civis em grave risco de atrocidades em massa. 

No entanto, nos meses que se seguiram à Resolução 1973, o debate a acerca do uso da 

força tornou-se cada vez mais acirrado. 

As análises sobre o ocorrido são as mais diversas. No entanto é possível 

classifica-las em dois grandes grupos. Para uns a intervenção na Líbia havia sido 

instrumentaliza por aqueles que buscavam a “mudança do regime”, ou seja, a simples 

retirada de Muammar Kadafi do poder. Já, para outros, o uso de "todas as medidas 

necessárias" foi acionado para evitar as anunciadas atrocidades humanitárias e proteger 

os civis. Por conseguinte, as questões levantadas sobre a proporcionalidade dos meios 

empregados e as motivações que levaram o emprego da força começaram a minar a 

unanimidade, expressada no consenso de 2005, que incialmente existia acerca da R2P. 

Somado ao exposto acima, os desafios encontrados no processo de reconciliação 

nacional e reconstrução do país inserem a questão Líbia no centro das discussões sobre 

a Responsabilidade de Proteger. 

É pela análise dos debates acerca deste tema que se buscará, nesta última seção, 

analisar os reflexos que a aplicação da R2P na crise líbia em 2011 teve nos debates da 

comunidade internacional acerca da emergente norma, e, de forma mais específica, 

inferir que a aplicação não enfraqueceu a norma, mas explicitou suas debilidades 

operacionais quando o uso da força foi necessário. 

 

A Primavera Árabe e a Líbia 



A Primavera Árabe começou no fim de 2010, de forma tímida na Tunísia, com 

uma onda de protestos contra o regime autoritário de Zine el-Abidine Ben Alí, que se 

encontrava há mais de 20 anos no poder. Esta pequena insurgência causou um efeito 

dominó e abalou as autocracias e ditaduras no Magreb e Oriente Médio
14

 (Lechini e 

Rabbia, 2013). 

Em 17 de dezembro de 2010, um jovem vendedor de frutas e legumes, 

Mohamed Bouazizi, pôs-se em chamas em um protesto desesperado contra a indiferença 

burocrática e corrupção policial na Tunísia. Sua morte horrível provocou um mês de 

violentos protestos contra o governo, e em 14 de janeiro de 2011 o Presidente Zine el-

Abidine Ben Ali fugiu para o exílio. 

Inspiradas nos acontecimentos do país vizinho, surgiram manifestações contra o 

regime político falido do presidente Hosni Mubarak, no Egito. A revolta civil centrada 

em torno de Praça Tahrir, no Cairo, conseguiu derrubar, em apenas três semanas, a 

ditadura que perpetuava por mais de trinta anos.  

Como uma mudança política regional sísmica, eclodiram protestos similares no 

Bahrain, Iêmen e em outros lugares. Como os movimentos populares para a mudança 

irradiavam por todo o Oriente Médio e Norte da África, a questão não era saber se a 

"Primavera Árabe" continuaria, mas qual governo repressivo seria o próximo a cair. 

(ADAMS, 2012). 

A vertiginosa velocidade como os acontecimentos ocorreram é uma das 

principais marcas deste movimento social e político. Destaca-se o relevante papel que as 

redes sociais tiveram na difusão das informações para além das fronteiras nacionais e na 

convocação das manifestações (Lechini e Rabbia, 2013). Outra característica é a 

diversidade dos atores envolvidos: partidos políticos, organizações religiosas, grupos de 

interesse e grupos de oposição política aos governos, tendo destaque os jovens e facções 

militares dissidentes. Por fim, estes movimentos sociais não estão livres do contexto em 

que o mundo se encontrava: a crise econômica e financeira internacional refletira em 

desemprego, escassez e falta de alimento a muitos setores das populações. No mundo 

árabe não foi diferente. 
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 A título ilustrativo, recorda-se que o governo de Túnis era apoiado periodicamente pelo ocidente, assim 

como o de Trípoli (Lechini; Rabbia, 2013). 



Frente às pressões, ocorreram desacordos nas estruturas governamentais, tanto 

no Egito, Tunísia, quanto na Líbia. Assim, estava preparado o terreno para a mudança 

de regime, especialmente nestes três países
15

. 

Apenas quatro dias depois da renúncia de Mubarak, em 15 de fevereiro, os 

protestos começaram na Líbia. Estima-se que duas centenas de pessoas se reuniram em 

frente à sede da polícia em Benghazi, exigindo a libertação de um conhecido advogado 

de direitos humanos. Muitas pessoas ficaram feridas com a reação violenta das forças 

líbias (ADAMS, 2012). 

Nos dias que se seguiram, já estavam generalizados os protestos contra o 

governo, espalhando-se a outras cidades. Temendo um efeito dominó, as forças de 

segurança empregaram força letal e 14 pessoas foram brutalmente mortas. Ativistas em 

prol da “primavera árabe”, especialmente aqueles no exterior, com melhor acesso aos 

meios de comunicação social, convocaram manifestações para o que seria um "Dia de 

Fúria". Em 17 de fevereiro, apesar das advertências do governo de que seriam usadas 

munições pesadas para dispersar as multidões, grandes manifestações ocorreram em 

pelo menos quatro grandes cidades, incluindo Benghazi e Trípoli.  

A Human Rights Watch estima que, nesta ocasião, 24 pessoas foram mortas 

pelas forças segurança.
16

 As manifestações aumentaram rapidamente em escala e 

ferocidade, até que evoluiu para um grande levante popular contra Kadafi.
17

 Ou seja, o 

que era inicialmente uma mera demonstração de descontentamento em relação ao 

governo, tornou-se numa insurreição de milícias de voluntários que se formaram em 

todo o leste do país. 

O regime cometeu diversos outros atos desesperados de violência e emitiu 

ameaças de morte a toda população insurgente. Em 20 de fevereiro, o herdeiro de 

Kadafi pronunciou-se, pelos meios oficiais de comunicação, ameaçando de morte os 
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 Conforme explicam Gladys Lechini e Noemí S. Rabbia (2013), “em todos esses países havia eventos 

específicos que atuaram como catalisadores da situação de descontentamento à uma grande diversidade 
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 Disponível em <http://www.hrw.org/news/2011/02/17/libya-security-forces-fire-day-anger-

demonstrations>. Acesso em 24/4/2013. 
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exibição ameaçadora do potencial da violência letal. Para maiores informações “Libya protests spread and 
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insurgentes, falando que "rios de sangue" fluiriam se a rebelião não parasse. De acordo 

com a rede Al Jazeera, no dia seguinte, dois caças líbios desertaram e pousaram em 

Malta. Seus pilotos pediram asilo, alegando que tinham recebido ordens para 

bombardear Benghazi (Al Jazeera, 21 February 2011).  

Em seguida, em Trípoli, Kadafi faz um chamamento às pessoas leais ao governo 

a saírem de suas casas e atacarem todos os opositores do regime. A linguagem usada 

por Kadafi lembrava aquelas proferidas momentos antes do início do genocídio de 1994 

em Ruanda. 

Entre 500 e 700 civis foram mortos em fevereiro, antes da eclosão da guerra 

civil (New York Times, 4 May 2011). Embora algumas das histórias pareçam exageradas 

e não se tenha dados oficiais sobre os conflitos, em 22 de fevereiro, ficou claro para a 

comunidade internacional que o regime de Kadafi, em seu desespero para se manter no 

poder, estava disposto a usar a violência extrema para esmagar a revolta popular. 

Apesar da censura, confusão, boatos e desinformação, a ameaça de atrocidades em 

massa era real e iminente. 

 

Quanto Tempo Dura um “Never Again
18

”: A atuação internacional na crise na Líbia 

A crise na Líbia atraiu a atenção da comunidade internacional e foi rotulada 

como um caso típico da rápida e decisiva resposta em face de uma ameaça iminente de 

atrocidades em massa sob os auspícios da R2P. Foi a primeira vez que o CSNU 

autorizou o uso de medidas coercitivas contra um Estado no âmbito desta nova norma. 

Apesar de a norma ter sido citada, sua aplicação e os resultados decorrentes 

apresentaram-se controversos, colocando em cheque o uso da força invocado em nome 

da R2P em situações posteriores.  

O Conselho respondeu à solicitação da Liga Árabe, da União Africana, da 

Organização da Conferência Islâmica, e do CDH, e aprovou, em 26 de Fevereiro, a 

Resolução 1970 por unanimidade, cujo texto afirmou a "responsabilidade de proteger" e 

marcou a primeira vez que o CSNU se referiu ao quadro R2P desde a resolução de 2006 

acerca da situação no Darfur. A Resolução 1970 também impôs um embargo de armas, 

congelou os bens e proibiu à família Kadafi e aos principais membros do governo o 

                                                 
18

 Frase dia por Kofi Annan em 2010, em que ele se refere ao grito de “nunca mais”, dito por muitos após 
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direito de viajar e remeteu a situação ao Tribunal Penal Internacional (TPI)
19

 para a 

investigação de denúncias de crimes contra a humanidade (S/10187/Rev.1). Também foi 

primeira vez que o CSNU, por unanimidade, referiu-se uma situação envolvendo 

violações de direitos humanos ao Tribunal (ICRtoP, Crisis in Libya). Destaca-se que 

mesmo os países que não são membros do TPI, incluindo os Estados Unidos, Rússia e 

China, apoiaram o encaminhamento da questão. 

A escalada da violência e a política de intransigência do regime de Kadafi, 

combinadas com o impacto limitado da Resolução 1970, arruinaram as chances de 

possíveis mediações. Com as forças de Kadafi nos arredores de Benghazi, o risco de 

massacres de civis parecia altamente provável
20

. 

Instigados pela Liga Árabe, dez membros do CSNU apoiaram a Resolução 1973 

(Bósnia-Herzegovina, Colômbia, França, Gabão, Líbano, Nigéria, Portugal, África do 

Sul, Reino Unido e Estados Unidos) e cinco se abstiveram (Brasil, China, Alemanha, 

Índia e Rússia). Embora a UA, relutante neste momento acerca de aplicações de 

medidas mais robustas, não tenha solicitado uma zona de exclusão aérea, todos os três 

membros africanos do CSNU votaram a favor. Nota-se, portanto, que a África do Sul 

foi o único país dos BRICS que votou a favor da Resolução no Conselho de Segurança. 

Visto que as medidas impostas pela Resolução 1970 não conseguiram impedir 

Kadafi de expressar a clara intenção de atacar a população em Benghazi e pôr fim à 

violência em massa contra os manifestantes, o CSNU aprovou a Resolução 1973 de 17 

de março. Assim, o CSNU já no preâmbulo reintegra “(…) a responsabilidade das 

autoridades líbias de proteger a população líbia e reafirmando que as partes nos 

conflitos armados têm a responsabilidade primária de tomar todas as medidas factíveis 

para garantir a proteção de civis”. 

Desta forma, o CSNU decide agir, amparado pelo Capítulo VII da Carta das 

Nações Unidas, solicitando que autoridades líbias “cumpram com suas obrigações ao 

amparo do direito internacional, inclusive o direito internacional humanitário, os 
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direitos humanos e o direito dos refugiados, e tomem todas as medidas para proteger os 

civis e suprir suas necessidades básicas e assegurar a passagem rápida e desimpedida da 

assistência humanitária;” (S/RES/1973, 2011). 

Ele Autorizou os Estados-membros “a tomar todas as medidas necessárias, 

nacionalmente ou por meio de organizações ou arranjos regionais, para proteger (...) os 

civis e as áreas de população civil sob ameaça de ataque na Jamahiriya Árabe da Líbia, 

incluindo Benghazi, excluída a presença de força de ocupação estrangeira de qualquer 

tipo em qualquer parte do território líbio” (S/RES/1973 (2011). 

Assim, utilizando a mesma expressão que autorizou, logo após o fim da Guerra 

Fria, a intervenção militar multinacional no Iraque (Guerra do Iraque de 1991), o uso de 

“todas as medidas necessárias”, sem prejuízo do parágrafo 9 da resolução 1970, que 

trata sobre embargos de armas.  

Destaca-se a explícita menção do uso da força em nome da R2P para a proteção 

humana. Para este fim, o CSNU decide ainda “estabelecer proibição de todos os voos no 

espaço aéreo da Jamahiriya Árabe da Líbia para ajudar a proteger civis” […], e autoriza 

os Estados-membros “a tomar todas as medidas necessárias, nacionalmente ou por meio 

de organizações ou arranjos regionais, para fazer cumprir a proibição de voos imposta” 

(S/RES/1973 (2011). 

Percebe-se que o CSNU assume, não somente sua responsabilidade, mas 

autoriza os Estados, organismos e arranjos regionais a exercerem suas responsabilidades 

subsidiárias de proteger a população líbia.  

Em relação ao estabelecimento de uma zona de exclusão aérea, o CSNU decide 

“Decide que todos os Estados negarão permissão a qualquer aeronave registrada na 

Jamahiriya Árabe da Líbia, ou de propriedade ou operada por nacionais ou empresas 

líbios, de sobrevoar seu território, dele decolar ou nele aterrissar, a menos que o voo em 

questão tenha sido aprovado previamente pelo Comitê ou no caso de uma aterrissagem 

de emergência;”. 

De forma a sintetizar os principais pontos da histórica Resolução 1973, 

destacam-se que o CSNU solicita o imediato cessar-fogo; o fim completo da violência, 

ataques e abuso de civis; o estabelecimento de uma zona de exclusão aérea (para 

proteger os civis e áreas civis, excluindo uma ocupação estrangeira sob qualquer forma, 

em qualquer parte do território da Líbia); impõe embargo de armas e ações contra os 

mercenários; proíbe todos os voos de aeronaves líbias; e congela os bens de um número 

maior de pessoas relacionadas ao governo líbio (em comparação à resolução 1970). 



Para uns, a intervenção na Líbia havia sido instrumentalizada por aqueles que 

buscavam a “mudança do regime”, ou seja, a simples retirada de Muammar Kadafi do 

poder. Já, para outros, o uso de "todas as medidas necessárias" fora acionado para evitar 

as anunciadas atrocidades humanitárias e proteger os civis. Por conseguinte, as questões 

levantadas sobre a proporcionalidade dos meios empregados e as motivações que 

levaram o emprego da força começaram a minar a unanimidade, expressada no 

consenso de 2005, que incialmente existia acerca da R2P. Somado ao exposto acima, os 

desafios encontrados no processo de reconciliação nacional e reconstrução do país 

inserem a questão Líbia no centro das discussões acerca da R2P. 

 

Líbia: Um Cavalo de Troia? A repercussão internacional à ação da Organização do 

Tratado do Atlântico Norte 

A intervenção na Líbia foi impulsionada fundamentalmente da Europa. Embora 

a falta de sintonia nos processos decisórios entre seus líderes, devido às divergências 

sobre a capacidade e o alcance da OTAN nos conflitos, e, sobretudo, acerca dos 

objetivos humanitários da missão. Pode-se, no entanto, afirmar que o divisor de águas 

foi a justaposição da R2P como uma emergente norma, a deserção de diplomatas líbios 

que se juntaram ao coro dos rebeldes que clamavam para uma ação imediata para 

proteger os civis, e as influências de diversos Estados Árabes, da França e do Reino 

Unido que forneceram uma legítima cobertura política e internacional
21

 (THAKUR, 

2012). Mas, embora a Grã-Bretanha e França assumissem a liderança na tentativa de 

mobilizar apoio diplomático para empreender uma ação militar a fim de ajudar os 

rebeldes líbios, o turning point foi a mudança de posicionamento estadunidense, e o 

consequente o apoio à intervenção da comunidade internacional
22

.  

Observa-se que os membros do CSNU que votaram a favor da Resolução 1973 

compreenderam que estavam aprovando ataques aéreos para proteger os civis.
23

 Ficou 

evidente que muitos esforços invocando os dois primeiros pilares da R2P foram 
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 Se é verdade que em 2003, Washington foi o grande articulador para a intervenção militar no Iraque, 

em 2011, Washington se comportou como um relutante participante da ação na Líbia. 
22

 A decisão fundamental foi feita pelo presidente dos EUA, Barack Obama em uma reunião com altos 
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 Para o embaixador Ivan Barbalić da Bósnia-Herzegovina, a incapacidade da ONU em impedir as 

atrocidades no passado pesou. Segundo ele, Benghazi poderia ter se transformado em "uma situação não 

muito diferente de Srebrenica. In: The Global Centre for the Responsibility to Protect on 28 November 

2011, New York. 



realizados. Ou seja, a decisão de embarcar em uma intervenção militar só foi tomada 

depois que outras tentativas de dissuasão falharam. A natureza e a estrutura do regime 

de Kadafi fecharam as portas a outras possibilidades diplomáticas. Segundo Simon 

Adams (2012), “era uma medida lamentável, mas necessária como último recurso”. 

Logo após o anuncio da resolução, Ban Ki-moon emitiu uma declaração em que 

destacou a decisão histórica alcançada pelo CSNU, afirmando “clara e 

inequivocamente, a determinação da comunidade internacional para cumprir sua 

responsabilidade de proteger os civis da violência perpetrada sobre eles por seu próprio 

governo" (UNITED NATIOS NEWS SERVICE, 18/3/2011). 

A coalizão de Estados, que finalmente incluiu 15 países da OTAN, Suécia, 

Jordânia, Qatar e os Emirados Árabes Unidos, participou na implementação da zona de 

exclusão aérea sobre a Líbia conforme previu a Resolução 1973. A coligação teve 

sucesso em apoiar as forças do Conselho Nacional de Transição (CNT) nas principais 

cidades focos de conflitos.  

Os crimes contra a humanidade cometidos por forças pró-Kadafi e pelos 

rebeldes continuaram até 24 de outubro, quando representantes do CNT declaram o fim 

do conflito que perdurou por oito meses na Líbia, após a morte de Kadafi e seu filho 

Mutassim em 20 de Outubro. O fim da zona de exclusão aérea foi aprovada em 25 de 

outubro e a missão da OTAN terminou em 31 do mesmo mês. Esta campanha teve seu 

sucesso, se comparada a outras crises humanitárias anteriores que não receberam ação 

coordenada das Nações Unidas ou sofreram o uso da força por uma coalizão externa 

com o intuito de agir sob os auspícios dos princípios da Organização
24

. 

Para Ramesh Thakur (2012), a Resolução 1973 foi cuidadosamente preparada 

tanto na autorização quanto na delimitação da operação. Segundo ele, deve-se 

considerar, em um acordo com este, que a resolução especificou o objetivo da ação 

militar, - a proteção humanitária, e limitou os meios para esse fim. Para ele, a ação 

militar autorizada buscou evitar perdas humanas, sem interferir na guerra civil, já que 

qualquer Estado tem o direito de usar, de forma proporcional, a força para reprimir 

levantes armados. A Resolução não buscava a mudança de regime em si, e não 

autorizou a ocupação do território líbio por forças estrangeiras. Ou seja, Kadafi não era 

o alvo direto da ação.  
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Contudo, ocorreu que, a OTAN, executando o mandato das Nações Unidas, 

excedeu sua autoridade e acabou por violando a própria Carta de São Francisco, uma 

vez que fez ataques específicos às forças militares líbias, em situações que não havia 

enfrentamento direto das mesmas com a população. 

Não obstante, há que se pensar se a Resolução 1973 não deu margem para tal 

excesso. Apesar da resolução não almejar a mudança de regime, indaga-se se realmente 

era possível a proteção de civis sem a queda de Kadafi. Este estudo entende que não. E 

mais, considera que um dos fatores que levaram a crise acerca da legalidade da 

operação da OTAN foi exatamente a falta de compromisso político dos membros do 

CSNU em assumir a necessária operação, por mais robusta que pudesse parecer, de 

embate contra as tropas nacionais líbias.  

Ao analisar com a devida distância dos fatos, questiona-se se não seria mais 

adequado uma autorização de atuação internacional dentro do solo líbio, além da mera 

estipulação de uma zona de exclusão aérea.
25

 

Por outro lado, devido à séria preocupação de que os bombardeios aéreos da 

OTAN possam ter causado vítimas civis, o think tank NATO Watch emitiu um 

comunicado pedindo um inquérito independente para avaliar os acontecimentos (NATO 

WATCH PRESS RELEASE, 28 OCTOBER 2011). Embora nenhuma investigação 

tenha sido lançada pela própria OTAN, o Procurador do TPI, em seu segundo relatório 

de novembro de 2011, destacou as denúncias de crimes de guerra cometidos por todos 

os lados e relatou que a OTAN pode ter usado força indiscriminadamente em áreas civis 

ocupadas. A OTAN também esteve sob o exame minucioso de alguns Estados-

Membros e da sociedade civil para averiguar se a Organização foi além do mandato do 

CSNU para proteger a população, ajudando as forças rebeldes em derrotar o exército de 

Kadafi, e assim, efetuando a mudança de regime (ICRtoP, Crisis in Libya).  

Faz-se necessário também avaliar os relatórios técnicos oficiais do TPI, que, em 

teoria, não representam o posicionamento político de seus especialistas. De acordo com 

o terceiro relatório do Tribunal de março de 2012, o Escritório do Procurador do TPI 

relata que  
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 No entanto, de outro modo, a resolução do CSNU deixou a desejar. A situação na Líbia tornou-se um 

teste de quão seriamente a comunidade internacional tem a ideia da responsabilidade de proteger as 

pessoas de seus governantes. A adoção definitiva de uma zona de exclusão aérea em 17 de março marcou 

a primeira vez que o CSNU autorizou uma resposta militar para proteger as populações em um Estado 

não-consensual. Isto se deu, provavelmente, devido à influência que as organizações regionais tiveram no 

apoio das mais fortes medidas. 



De um total de 25.944 “air sorties” e 7.642 de armamentos “air to surfaCe” 

empregados, conforme relatado pela OTAN, no que diz respeito a cinco ataques aéreos, 

a Comissão indicou evidências sugerindo que um total de 60 civis foram mortos e 55 

feridos. A Comissão examinou também dois ataques aéreos da OTAN, que danificaram 

a infraestrutura civil e onde não se comprovou a afirmação de que os ataques da OTAN 

tivessem sido dirigidos contra alvos militares legítimos. A Comissão concluiu que não 

era possível determinar se esses ataques aéreos foram baseados em informações 

incorretas ou desatualizadas, por falta de informações por parte da OTAN“ (ICC-01/11 

– Third Report, 2012). 

Desta forma, o TPI reconhece que a ação da OTAN causou mortes e danos às 

infraestruturas de civis. O Escritório alegou que não possui jurisdição para examinar a 

legalidade do uso da força pela OTAN, em relação à Resolução 1973 do CSNU. Mas, 

informou que é capaz de investigar as alegações cometidas por todos os atores 

envolvidos.  

Não obstante a isto, 

o Escritório não encontrou qualquer informação que possa concluir 

que os ataques aéreos da OTAN, os quais podem ter resultado na 

morte de civis e danos a objeteis civis, foram o resultado de ataques 

intencionais dirigidos contra a população civil como tal ou contra 

alvos civis. Por isso, o escritório tem centrado a sua atenção sobre a 

perda incidental de vidas humanas ou ferimentos a civis nos termos do 

artigo 8 (2)(b) (iv). 

 

Conforme visto acima, não há informações suficientes que possam levar a 

conclusão que as mortes de civis líbios foram resultado de ataque direto e intencional da 

OTAN à população, podendo-se considerar como acidentais tais perdas humanas.
26

 

Em seu mais recente relatório de 2012, o Escritório do Procurador do TPI 

reitera a sua conclusão que não há nenhuma informação conclusiva 

que os ataques aéreos da OTAN, os quais teriam resultado na morte de 

civis ou danos a objetos civis, foram resultado de ataques dirigidos 

intencionalmente contra a população civil como tal ou contra alvos 

civis que seriam claramente excessivos em relação a empreendia 

militar (ICC-01/11 – Fifth Report, 2013). 

 

                                                 
26

 Também relatou que “Em relação à condução geral da Operação Unified Protector (OUP) exercida pela 

autoridade decisória da OTAN, o Conselho do Atlântico Norte, o Escritório não tem nenhuma informação 

que possa sugerir que o Conselho do Atlântico Norte autorizou o lançamento de ataques no conhecimento 

de que tais ataques causariam perdas acidentais de vidas humanas ou ferimentos a civis ou danos a 

objetos civis, que seriam claramente excessivos em relação à vantagem militar global concreta e direta 

que se previa” (ICC-01/11 – Third Report, 2012). 



Ao que se analisou até então, pode-se inferir que as razões que levaram o CSNU 

a autorizar o uso da força para proteção de civis estão intrinsecamente relacionadas à 

doutrina da Responsabilidade de Proteger. Tais ações foram não somente legais, já que 

amparadas pela Carta de São Francisco e pelo Estatuto de Roma, como também foram 

legítimas, pois houve envolvimentos de diversos atores internacionais, regionais e sub-

regionais, e da sociedade civil na tomada de decisão. 

 

Consolidação ou esvaziamento da norma? Repercussões das ações à responsabilidade 

de proteger 

A ação internacional na Líbia é um caso proeminente de uma operação com base 

no terceiro pilar da norma da R2P. Sem a exata implementação, e no caso da R2P, na 

ausência de uma intervenção humanitárias, uma doutrina pode ser vista como atraente, 

mas com pouco utilidade prática. Assim, de acordo com James Pattison (2011), a crise 

na Líbia “é provável que seja vista como o primeiro grande caso e, talvez, o caso de 

teste da doutrina” da R2P. 

De fato, 2011 foi um ano dramático para a política global e para o 

desenvolvimento da democracia em muitas partes do mundo. A "Primavera Árabe" teve 

um efeito importante não só no Oriente Médio, mas globalmente, apresentando novas 

possibilidades a muitos atores, sejam internacionais, regionais e nacionais. Como 

resultado da Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a Líbia e 

sua decisão de agir de forma rápida e oportuna, afirma-se que a Responsabilidade de 

Proteger tornou-se norma aceita nas Relações Internacionais. 

Mesmo sendo cedo para poder julgar com precisão se a ação militar da OTAN 

na Líbia vai consolidar ou suavizar a norma R2P, é certamente possível identificar 

algumas repercussões diretas que os eventos ocorridos no primeiro semestre de 2011 

tiveram na proteção de civis em risco de sofrer graves violações dos direitos humanos 

em outras partes da região. Alguns exemplos são flagrantes, como a resposta silenciada 

aos protestos e revoltas no Bahrein e na Arábia Saudita, onde os interesses geopolíticos 

ocidentais estão diretamente envolvidos, e com a ausência de respostas coercitivas nas 

graves situações na Síria e no Iêmen. Ademais, as falhas ocidentais em defender a 

dignidade e os direitos dos palestinos sob a ocupação israelense têm sido especialmente 

prejudiciais para as suas reivindicações na promoção os direitos humanos e evidenciam 

a seletividade das intervenções em prejuízo da universalidade dos direitos humanos. 



Rameh Thakur (2012), esclarece que a R2P é uma norma restritiva, ou seja, 

aplica-se apenas aos quatro crimes de limpeza étnica, genocídio, crimes contra a 

humanidade e crimes de guerra. Mas, é uma norma densa e profunda: não há limites 

para o que pode ser feito em resposta a estes crimes atrozes. Em 2011, a R2P foi uma 

escolha realizada durante as discussões sobre a melhor forma de responder à crise na 

Líbia. 

Uma importante critica que sofre a R2P é que a norma assuma um alto grau de 

seletividade perante a comunidade internacional, já que somente cinco países possuem o 

poder de veto na CSNU. Desta maneira, para Chomsky (2009, n.p.), a R2P “sempre foi 

seletiva”. O autor recorda que não há intenção de aplicar a norma no caso da população 

de Gaza, muito menos em situações de extrema pobreza “para responder à fome em 

massa”. 

No entanto, Chomsky faz uma interessante comparação entre a R2P e a 

Declaração Universal de Direitos Humanos. A Declaração de 1948 não era obrigatória, 

mas de caráter recomendatório. Não obstante, apesar de muitos Estados, inclusas as 

grandes potências, recusarem em vincular-se ao documento, ela serve com um norte, um 

ideal a ser concretizado, e, frequentemente, utilizado de forma eficaz. Para ele, “a 

discussão da R2P pode ser semelhante. Com compromisso suficiente, infelizmente 

ainda não detectável entre os poderosos, ela poderia ser de fato significativa” 

(CHOMSKY, 2009, n.p.). 

Em relação à Líbia, algumas questões devem ser consideradas. Os objetivos da 

ação militar, traçados por seus mandatos, foram alcançados? A população civil sofreu 

menos do que se houvesse inação internacional? E ainda, teríamos assistido uma vez 

mais, de forma vergonhosa, aos massacres anunciados por Kadafi, que certamente 

teriam ocorrido em 2011? Talvez, uma resposta precisa a este tipo de questionamento 

nunca possa ser aferida, ou ainda, não no curto prazo.
27

 Se por um lado a intervenção da 

OTAN relançou calorosos debates acerca da R2P, uma omissão naquela ocasião teria 

certamente colocado a norma na cova do cemitério das boas intenções onusianas. 

Contudo, as análises que se seguem, buscam fazer um balanço da ação 

empreendida pela comunidade internacional, com o objetivo de inferir algumas 

conclusões. 
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 Kadafi teria prevalecido e realizado uma empreitada de matança metódica dos líderes rebeldes, cidades 

e regiões beco por beco, casa por casa, quarto por quarto. Se o ato de atar fogo em seu próprio corpo do 

vendedor de frutas na Tunísia teve um efeito dominó na região, os atos sanguinários de Kadafi poderiam 

ter o efeito devasto oposto. 



Se, na Costa do Marfim, foi a primeira vez que o órgão autorizou o uso da força 

militar por forças externas (regional), exclusivamente para a proteção de civis
28

, a Líbia 

marca a primeira vez que o CSNU autorizou o uso da força em uma operação 

internacional no marco da R2P. Assim, as Resoluções 1973 e 1975 mostraram que a 

inclusão da linguagem da R2P no preâmbulo fornece uma justificação normativa para a 

proteção de civis em conflitos.  

De acordo com Malte Brosig (2013, p. 19), apesar de muitas discussões acerca 

da intervenção ressaltarem a crítica à norma, o que pôde se observar foi uma “uma 

arquitetura institucional da segurança incompleta” para implementá-la, citando 

diretamente as principais organizações envolvidas (ONU, OTAN, União Africana e 

organizações sub-regionais). Para ele, é necessário desenvolver um “sistema de 

governança da segurança verdadeiramente integrado, baseado em capacidades 

abrangentes, e responsabilidade e ação coletivas”. Para o autor, faltou planejamento 

para que a ação decorrente do mandato da Resolução 1973 do CSNU pudesse 

efetivamente alcançar seus objetivos, ou seja, proteger os civis. E ainda, para Brosig, a 

reação das organizações internacionais “à Líbia foi autêntica e mostrou não apenas 

como o sistema pode funcionar como também em que esse funcionamento pode resultar 

quando seus membros têm de enfrentar uma difícil provação” (BROSIG, 2013). 

Ao passo que é comum a crítica da imprensa à praticamente qualquer ação 

internacional em que se lance mão do uso da força, este julgamento também soou no 

lado governamental: Rússia e China lideraram o coro de consternação, apontando que a 

ONU havia tomado partido nos conflitos internos na Líbia e Costa do Marfim.
29

 Estes 

países estariam menos dispostos, no futuro, a endossar ações em que se utilize o uso da 

força, seja por uma coalizão (Líbia) ou por forças de paz da ONU (Costa do Marfim). 

De acordo com Pureza (2012), “desde o início, a proteção de civis foi, no 

mínimo, amalgamada com a tomada de partido na guerra civil, em favor dos rebeldes, 

ao ponto de o próprio Ministro da Defesa do Reino Unido ter declarado publicamente 

que Kadafi poderia ser um objetivo legítimo da operação”. Ainda segundo o autor, “a 

lição maior que a intervenção da OTAN na Líbia nos dá é, porventura, a de que a 

referência à responsabilidade de proteger como se ela fosse uma abstração benigna não 
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Disponível em: <http://www.trust.org/alertnet/news/analysis-un-protection-of-civiliansat-issue-after-

libya>. Acesso em 1/3/2013. 



é senão uma estratégia legitimadora de um intervencionismo com propósitos que vão 

muito além – ou se afastam totalmente – de objetivos humanitários”. 

Já, Chandler (2011), um dos principais críticos da R2P, reconhece que a R2P no 

caso da Líbia se distanciou das prerrogativas das intervenções humanitárias da década 

de 1990. Segundo ele, “é muito importante entender que a Líbia tem sido 

universalmente aclamada como um sucesso por toda a academia e meios de 

comunicação, precisamente porque a ação não traz consigo nada da bagagem nem do 

estilo das intervenções humanitárias da década de 1990”. E o autor conclui, “na Líbia 

houve uma intervenção livre da bagagem internacionalista liberal, em que o Ocidente 

poderia ganhar crédito fácil e distanciar-se de quaisquer consequências”. Para ele, a 

ação, mal poderia ser enquadrada como uma intervenção. Assim, Chandler destaca que 

a R2P pode realmente transformar-se numa doutrina livre dos constrangimentos e 

características do fim da Guerra Fria. 

No entanto, outra importante questão, que (re)surgiu a partir do caso analisado 

seria, - a falta de comprometimento dos Estados-membros, já evidenciada em 2005, em 

tratar do tema de mudança de regime. Esta tinha sido uma questão levantada pela ICISS 

em 2001, mas que foi ignorada pelo texto aprovado na Cúpula Mundial. Assim, 

questiona-se, no caso em que o próprio Estado cometa um ou mais dos quatros crimes 

tipificados, como pode que uma ação internacional que lance mão do uso a força para 

proteger civis não repercuta, por consequência, na mudança do regime do governo que 

cometia tais crimes? 

Sobre as restrições impostas ao conceito em 2005, Alex Bellamy lembra que o 

princípio da R2P, aprovado na Cúpula, surgiu não como um novo princípio jurídico, 

mas sim como um compromisso político de implementar a legislação já existente.  

As ações da ONUCI na Costa do Marfim e da OTAN na Líbia não violaram o 

consenso obtido na Cúpula. Ambas agiram sob o abrigo do Capítulo VII, pelas 

resoluções que autorizaram o uso da força para proteger os civis. Assim, observou-se 

que muitas das críticas confundem e tendem a analisar como se fosse um mesmo pacote, 

a norma, sua aplicação e os resultados decorrentes da ação. Mas não o é.  

O fato que o uso da força resultou na mudança de regime não decorre 

diretamente da norma da R2P. Isto pode ser visto como um resultado indireto da 

execução das ações aprovadas pelo CSNU (mesmo que o Conselho não tivesse 

autorizado especificamente a mudança de regime). Assim, argumenta-se, de forma 

conclusiva, que, se a R2P desempenhou um papel crucial para cessar com as atrocidade 



em massa e salvar vidas na Líbia, o CSNU falhou em elaborar um mandato preciso para 

este fim. 

Cada situação de crise é única e exige uma resposta adequada no nível da 

ameaça de violência e das necessidades das populações. Mas não pode haver silêncio 

em face de crime de atrocidades em massa. A controvérsia sobre a resposta à crise na 

Líbia resultou em um prolongado silêncio em face dos violentos conflitos na Síria, 

especialmente no CSNU, em que a África do Sul, Índia, Brasil, China e Rússia citaram 

especificamente o caso líbio como justificativa para não aprovar medidas não militares 

na Síria. Assim, impera-se que a missão da OTAN na Líbia e os desafios enfrentados 

dentro daquele país não devem impedir os Estados-Membros e as organizações 

regionais de condenar e responder a tempo e de forma decisiva aos referidos crimes. 

Em contra ponto, para Ramesh Thakur (2012), o pragmatismo livre de valores 

pode confundir-se ao humanitarismo oportunista, o que não é construtivo ao desafio de 

conciliar o realismo e o idealismo. Assim, ele critica o posicionamento do Brasil, China, 

Alemanha, Índia e Rússia, que se juntaram à União Africana posicionando-se, segundo 

ele, “no lado errado da guerra (...) e no lado errado da história na medida em que a 

arquitetura normativa emergente estava em causa”. Ele explica seu argumento 

evidenciando que a UA mudou de posição, reconhecendo o Conselho Nacional de 

Transição dos rebeldes (TNC) somente em 20 de setembro, após a captura de Trípoli.  

A razão pela qual esta é uma questão de suma importância é que a Líbia pode 

tornar-se um precedente, na crucial participação das organizações regionais na 

autorização global de operações sobre o arcabouço da R2P. 

Thakur é ainda mais enfático ao dizer “que enquanto os países emergentes 

permanecem mais preocupados com a consolidação de suas aspirações de poder 

nacionais do que desenvolver as normas e instituições de governança global, eles 

permanecerão poderes incompletos, limitados por suas próprias ambições estreitas, 

agarradas ao desejo material em prejuízo do alcance normativo”.
 
 

O que cabe pensar é se pode haver distinção nítida entre a R2P e a mudança de 

regime, sem sacrificar a proteção dos civis. E isto dever ser feito urgentemente, visto 

que se evidenciou a percepção entre os BRICS que a ONU e a OTAN foram longe 

demais na Costa do Marfim e na Líbia, o que os encorajou a bloquear uma resposta 

oportuna, decisiva e unida contra a matança de civis pelos governos da Síria e Iêmen. 

Se é fato que as decisões tomadas refletiram um grande engajamento nas 

discussões em fóruns plurais, as repercussões das ações coercitivas não fogem a esta 



regra. Assim, questiona-se qual o tipo de intervenção militar seria mais apropriada, e em 

que momento aplica-la. 

Para Pattison (2011), ao invés de alegrar-se com a intervenção na Líbia, ou com 

qualquer intervenção humanitária, argumenta que o acontecido “talvez seja melhor visto 

como a opção menos ruim em resposta a uma situação grave”. Ainda segundo o autor, a 

Operação Unified Protector mostrou ao mundo que a comunidade internacional já está 

preparada para empreender o uso da força para fazer cumprir sua responsabilidade de 

proteger as populações vulneráveis. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conceito moderno de soberania estatal tem sido desafiado pela mudança da 

comunidade internacional e pela lenta, mas progressiva configuração dos princípios 

imperativos da paz e dos direitos humanos como norma supranacional. 

A elaboração da noção de soberania responsável não busca reinventar o 

conceito de soberania estatal, mas depura como a soberania, pilar do sistema 

internacional, pode (ou deve) ser entendia na atualidade. De fato, o que o novo conceito 

de soberania responsável, e, por consequência a ideia de Responsabilidade de Proteger 

faz, é elaborar uma nova forma de abordar o a questão da intervenção humanitária, 

afastando a perspectiva do direito de intervir, e recaracterizando a discussão, não 

baseada em uma argumentação acerca do direito dos Estados em agir, mas na 

responsabilidade que eles possuem em proteger seus cidadãos em situação de grave 

risco. Ou seja, altera-se o foco debate intervencionista, concentrando-se na proteção do 

indivíduo. 

Certamente a crise na Líbia impactou de forma substancial na doutrina da R2P, e 

os debates que se seguiram deveriam separar as críticas à norma de sua implementação. 

Os eventos de 2011, analisados, revelaram a necessidade de distinguir as 

aspirações normativas da R2P da forma como ela é implementada. Conforme visto, 

apesar de no primeiro momento as ações da OTAN terem gerado um turbulento impacto 

no consenso acerca da R2P, o que se seguiu foi um avanço conceitual normativo por 

parte dos atores mais interessados no desenvolvimento de uma doutrina que seja eficaz 

na proteção humanitária: os relatórios subsequentes do SGNU, as considerações do 

CDH, os debates e diálogos interativos (que agregam uma pluralidade de atores 

importante à discussão) no seio da AGNU, os relatórios do TPI e, não menos 



importante, o exponencial crescimento de estudos acerca do tema nos mais variados 

centros de pesquisa ao redor do mundo. 

Observando a resposta à crise na Líbia através do prisma da R2P, a comunidade 

internacional reagiu ao fracasso do governo líbio em evitar que a situação de 

descontrole atingisse a dimensão de atrocidade em massa contra seu povo. Os atores 

internacionais, em primeiro lugar, empregaram uma ampla gama de medidas não-

militares. Estas medidas incluíram os esforços diplomáticos, sanções econômicas, 

proibição de viagem e embargo de armas, e o encaminhamento do caso ao TPI.  

Ao evidenciar que a medidas tomadas pela Resolução 1970 não foram 

suficientes para deter a ameaça de atrocidades em massa, o CSNU, respondendo a 

diversas solicitações por ação por parte de organismos regionais e sub-regionais, 

considerou apropriado lançar mão de medidas mais robustas, e adotar um mandato que 

estipulou uma zona de exclusão aérea.  

Grande parte dos Estados-membros e da sociedade civil internacional 

posicionou-se de forma construtiva à ação internacional e buscou-se engajar em debates 

acerca da R2P, por meio dos relatórios subsequentes do SGNU, das considerações do 

CDH, os diálogos interativos (que agregam uma pluralidade de atores importante à 

discussão) no seio da AGNU, os relatórios do TPI e, não menos importante, o 

exponencial crescimento de estudos acerca do tema nos mais variados centros de 

pesquisa ao redor do mundo. 

O conceito da Responsabilidade ao Proteger lançado pelo governo brasileiro é 

visto como uma reação à intervenção da OTAN naquele país e busca preencher as 

lacunas operacionais da R2P. De forma bastante assertiva, a referida Responsabilidade 

busca estipular os limites da aplicação da norma e das ações decorrentes, a fim de que 

uma ação empreendida em R2P possa, de fato, proteger as populações civis. 

O homem é fruto da sua história. A R2P é uma realidade em construção e parece 

apontar para um cenário onde as decisões acerca das graves violações de direitos 

humanos possam ser tomadas num fórum cada vez mais plural. Como se verificou, há 

um enorme número de atores que tratam sobre o tema e buscam avanços na doutrina 

onusiana da referida Responsabilidade, elevando o nível de participação e da cidadania 

a um patamar mundial. Assim como o Estado, a soberania, a democracia, a cidadania e 

a participação direta em assuntos tão sensíveis como os analisados vêm a reforçar um 

processo de lutas e de construção ideológica no qual as abordagens cosmopolitas se 

identificam. 
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