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RESUMO

O confronto entre a crescente inclusão das questões humanitárias no âmbito do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, de 
um lado, e a manutenção do princípio da não intervenção, corolário da soberania estatal, do outro, constitui-se no problema central da presente 
pesquisa, na medida em que graves violações aos direitos humanos ainda permanecem sendo praticadas, por governantes de Estados 
conflagrados, contra a sua população civil. Nesse sentido o caso mais emblemático, atualmente, é o da Síria que, após mais de 6 anos de conflito 
armado e constantes violações aos direitos humanos pelo Estado, praticamente nenhuma medida foi adotada para proteger a sua população civil. 
A pesquisa teve como objetivo geral verificar se o Princípio da Responsabilidade de Proteger poderia ser usado como fundamento na defesa dos 
direitos humanos nas intervenções humanitárias e objetivo específico se esse princípio tem sido usado efetivamente na proteção das populações 
civis. As hipóteses verificadas foram que o Princípio da Responsabilidade de Proteger demonstra a multidimensionalidade do conceito de direitos 
humanos e que o Conselho de Segurança da Organização das Noções Unidas tende a usar tal princípio para justificar suas intervenções em 
Estados soberanos. A justificativa é verificada pelas recentes violações dos direitos humanos em vários Estados em guerra com o uso, inclusive, de 
armas químicas contra a população civil tendo como marco teórico o fato de que, no plano internacional muitas das normas de direitos humanos 
são tidas como hard law, em especial as consideradas como jus cogens, pois possuem coercitividade e exigibilidade que, se não forem cumpridas, 
podem justificar uma intervenção internacional.  foi utilizada uma pesquisa documental qualitativa que buscou verificar a utilização do Princípio 
da Responsabilidade para justificar eventuais intervenções internacionais em Estados soberanos, em guerra interna, que não respeitam os direitos 
humanos de suas populações civis.  Como resultado parcial obtido, após a análise dos dados obtidos, é possível verificar que o Princípio da 
Responsabilidade de Proteger é um princípio internacional em construção, tendo sido usado em uma única vez, na Líbia, para autorizar a 
intervenção armada por parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU).
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