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RESUMO 

A intervenção com propósitos humanitários é considerada um dos temas mais controversos das relações 

internacionais, dessa forma, o princípio da Responsabilidade de Proteger surge como uma tentativa de criar 

um consenso acerca do debate soberania x intervenção. Apesar do consenso obtido na ONU sobre a 

vultuosidade do conceito, ao ser empregado pela primeira vez pelo CSNU para justificar o emprego da 

força contra um Estado constituído, sem o seu consentimento, surgiram diversas críticas dos Estados-

Membros da organização que alegavam que o conceito foi utilizado como “fachada” para se realizar uma 

intervenção motivada por interesses políticos e econômicos. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa é 

verificar se havia motivos para a realização de uma intervenção humanitária naquele Estado com fins de 

proteção dos civis líbios ou se interesses de outra natureza, das grandes potências ocidentais, 

preponderaram na decisão de se realizar tal ação militar. Para tanto, em primeiro lugar, buscou-se 

compreender o conceito da Responsabilidade de Proteger, seus antecedentes e fundamentos, sua evolução 

histórica, e seus desdobramentos mais recentes. Em seguida, foram abordados os eventos que levaram à 

crise na Líbia e à intervenção internacional, as Resoluções do CSNU referentes a crise e a operação militar. 

Por fim, foi verificado se a intervenção observou os critérios estabelecidos pela ICISS para legitimar uma 

intervenção humanitária bem como foram identificados outros interesses das potências ocidentais em 

realizar tal ação militar na Líbia. Ao final desta pesquisa, concluiu-se que a intervenção na Líbia 

representou um exemplo do desvio da finalidade do emprego do conceito da R2P, principalmente pelo uso 

indiscriminado de força e a intenção de mudança de regime político no país, e que apesar de ter sido 

amplamente aceito pelos Estados-Membros das Nações Unidas, percebe-se a necessidade de aprofundar o 

debate sobre as inconsistências de “como” e “quando” aplicar o conceito diante de crises humanitárias. 

 

Palavras-chave: Intervenção humanitária. Responsabilidade de Proteger. Conselho de Segurança das 

Nações Unidas. Líbia.
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 1  INTRODUÇÃO 

 As intervenções humanitárias são, historicamente, um dos temas mais polêmicos das 

relaç es internacionais em virtude de irem de encontro aos tradicionais princípios de “não 

intervenção” e de “soberania estatal”
1
 e por envolverem interesses políticos das organizações 

e dos interventores. Com o fim da Guerra Fria
2
 e a volta da atenção para os conflitos intra-

estatais, motivada pelas denúncias que passaram a chegar ao conhecimento da comunidade 

internacional acerca de crimes cometidos pelos Estados contra seus próprios cidadãos, 

ocorreu um aumento das discussões sobre o tema e de maneiras de torná-las mais aceitáveis. 

 O resultado desses debates convergiu para a elaboração e adoção do conceito  de 

“Responsabilidade de Proteger”, atribuindo ao Estado a responsabilidade de garantir o bem-

estar de seus cidadãos, bem como à comunidade internacional a responsabilidade em assisti-lo 

nos casos em que aqueles não cumpram com essa responsabilidade. 

 Após o consenso na comunidade internacional da importância do conceito, ele foi 

utilizado pela primeira vez como justificativa para uma intervenção humanitária, na Líbia, em 

2011, onde o CSNU deferiu, com base no conceito da R2P, o emprego da força contra um 

Estado legítimo sem o seu consentimento. Apesar da nobreza do conceito, o que se viu foi o 

surgimento de muitas críticas na comunidade internacional que alegavam não ter justificativa 

para a realização da intervenção e que ela foi motivada por interesses políticos e econômicos 

das grandes potências ocidentais. 

 Nesse contexto, esta dissertação investigará a intervenção humanitária realizada na 

Líbia em 2011 justificada pelo conceito da R2P, buscando verificar se havia motivos para a 

realização de uma intervenção humanitária com fins de proteção dos civis líbios ou se 

interesses de outra natureza, das grandes potências ocidentais, preponderaram na decisão de 

                                                
1  Os princípios serão abordados no segundo capítulo desta pesquisa. 
2  Guerra não declarada entre os EUA e a ex- RSS. A expressão “Guerra Fria” foi universalizada em 1947 e se 

prorrogou até 1991. 
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se realizar tal ação militar. O propósito desta investigação é responder a seguinte questão 

central: a intervenção humanitária que ocorreu na Líbia, em 2011, foi um exemplo do desvio 

da finalidade do emprego do conceito de “Responsabilidade de Proteger”? 

Buscar-se-á, dessa forma, as respostas para a questão da pesquisa por intermédio 

de uma sobreposição da teoria à realidade, utilizando uma metodologia dedutiva quanto à 

abordagem, baseada em pesquisa documental de natureza qualitativa, em livros e trabalhos 

acadêmicos, que versem sobre o tema a ser investigado, e no estudo de caso. Para isso, o 

trabalho será dividido em cinco capítulos, iniciados por esta Introdução, a saber.   

O segundo capítulo será composto pela fundamentação teórica em que será 

apresentada ao leitor uma breve explanação do contexto histórico e normativo que culminou 

no surgimento do conceito de “Responsabilidade de Proteger”, além de abordar a definição do 

conceito, os critérios que justificam uma intervenção humanitária para fins de proteção 

humana e uma rápida abordagem sobre a incorporação do conceito pela ONU. 

No terceiro capítulo será estudado o contexto histórico da Líbia e os eventos que 

desencadearam a intervenção humanitária naquele Estado, além de examinar as Resoluções 

do CSNU em resposta à crise, bem como a execução da ação militar em análise. 

No quarto capítulo será verificado se a intervenção na Líbia observou os critérios 

definidos pelo elemento da Responsabilidade de Reagir, previsto no conceito da R2P, que 

caracterizam uma intervenção para fins de proteção humanitária, bem como serão abordados 

outros interesses das potências ocidentais na realização daquela operação militar. 

Finalizando a pesquisa, apresentar-se-ão as conclusões extraídas dos estudos 

realizados, reunindo assim, todo o arcabouço de informações necessárias a responder a 

questão central proposta e, com isso, atingir o propósito de nosso estudo.



 

2 RESPONSABILIDADE DE PROTEGER 

 

 

  

  este capítulo inicial será apresentado o conceito da “Responsabilidade de Proteger”, 

estabelecido no sistema internacional na passagem do século XXI. A primeira seção visa 

compreender a origem do conceito, mostrando que ele surgiu da evolução dos debates acerca 

das intervenções humanitárias no pós-Guerra Fria. Na segunda seção é abordada a descrição 

do conceito criado pela International Comission on Intervention and State Sovereignty 

(ICISS), em 2001, e seus principais pontos. A terceira seção aborda a finalidade de uma 

intervenção humanitária prevista no conceito da R2P e os seis critérios estabelecidos pela 

Comissão para que uma intervenção seja justificada. A última parte do capítulo apresenta 

como o conceito da R2P foi implementado pela ONU e sua evolução, expondo as fragilidades 

práticas e conceituais do princípio, considerando as controvérsias e as críticas da sociedade 

internacional acerca de sua implementação diante de crises humanitárias. Assim, procurar-se-

á, neste capítulo, identificar os pressupostos teóricos deste conceito recente no Direito 

Internacional, visando com isso estabelecer a vinculação teórica almejada pelo presente 

trabalho, a ser confrontada com a intervenção na Líbia por ocasião do capítulo 4. 

  

2.1 ORIGENS DO CONCEITO 

 

 

  

 Com o fim da Guerra Fria, configurado pela hegemonia dos Estados Unidos da 

América, ocorreu um processo de transformação no espectro da segurança internacional, 

fazendo prevalecer as atenções voltadas aos conflitos intraestatais (ou guerras civis), uma vez 

que os conflitos interestatais se tornaram exceções (STRAUSS, 2009). Essa mudança de 

prioridade causou um aumento das discussões sobre a questão da segurança dos indivíduos, 

colocando a obrigação do Estado de garantir a segurança de seus cidadãos. Assim, os Estados 
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que sistematicamente violavam os direitos humanos de sua população passaram a ser 

consideradas ameaças à segurança internacional, devido à possibilidade de gerarem fluxos de 

refugiados, desestabilização política e tensões sociais nos Estados vizinhos. 

 Diante da recente compreensão de que o ser humano e os direitos humanos devem ser 

mais valorizados na política internacional, o desafio de protegê-los dos problemas 

contemporâneos internacionais se tornou uma das principais preocupações da comunidade 

internacional. O aumento (ou maior divulgação), depois de 1991, das situações de emergência 

humanitárias existentes em áreas de conflito onde o(s) Estado(s) envolvido(s) não somente 

não conseguiam solucionar suas crises como, por muitas vezes, eram os perpetradores de 

verdadeiros crimes contra a humanidade, fez com que cada vez fossem mais fortes as pressões 

para o engajamento da ONU, particularmente por parte de seu Conselho de Segurança, na 

autorização de ações de intervenção em catástrofes humanitárias (COSTA, 2015). 

 A mudança da forma de resposta do CSNU às crises humanitárias foi logo observada 

na crise da Somália, ocorrida em 1992, quando pela primeira vez o Conselho autorizou uma 

intervenção utilizando como justificativa o argumento das intervenções humanitárias
3
, sem o 

consentimento de um governo soberano (BELLAMY, 2009). 

 Outro caso que marcou a evolução do conceito de intervenção humanitária foi o de 

Kosovo (1999), onde ocorreu uma intervenção humanitária de forma unilateral, ou seja, sem 

autorização do Conselho de Segurança, pela OTAN, baseado na justificativa humanitária. 

Segundo a Organização, três razões justificavam a intervenção: primeiro, que suas ações 

estavam evitando uma catástrofe humanitária; segundo, que a limpeza étnica de albaneses 

islâmicos na província de Kosovo não poderia continuar em uma Europa civilizada e que a 

mesma significava ameaça à segurança europeia; e terceiro, que o uso da força pela OTAN 

                                                
3    Para efeitos deste trabalho considera-se o conceito de intervenção humanitária proposto por Holzgrefe: “a 

ameaça ou uso da força fora das fronteiras do Estado por um Estado, grupo de Estados ou organização 

internacional a fim de prevenir ou por fim a difundidas e graves violações de direitos humanos fundamentais 

de indivíduos outros que seus próprios cidadãos, sem a permissão do Estado possuidor do território em que a 

força é aplicada”. 
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estava em conformidade com as Resoluções do CSNU (BADESCU, 2011). O caso Kosovo 

gerou críticas da comunidade internacional à intervenção da OTAN sobre a seletividade das 

decisões de se realizar as intervenções frente às crises humanitárias, colocando em dúvida os 

interesses das operações e a relevância política da ONU. A falta de vontade política de intervir 

prontamente ou perseverar frente as dificuldades apresentadas em outros locais como em 

Ruanda (1994), onde houve o massacre de cerca de 800 mil Tutsis por motivos étnicos, 

catástrofe de maior amplitude do que aquela do Kosovo, é exemplo claro dessa seletividade 

(BELLAMY, 2011). 

 Às já citadas críticas da comunidade internacional somaram-se os problemas 

encontrados na execução das Operações de Paz, onde a utilização da força foi realizada de 

maneira exacerbada e desproporcional e a falta de clareza dos mandatos das missões da ONU, 

fazendo com que a expressão “intervenção humanitária” passasse cada vez mais a ser vista 

com significativa desconfiança, tanto em sua necessidade como em sua aplicabilidade, 

particularmente pelos Estados mais pobres, justificadamente apreensivos quanto às “raz es 

humanitárias” dos interventores. 

 Essas inquietações fizeram com que as intervenções humanitárias passassem a 

permear de maneira cada vez mais clara o debate das relações internacionais após alguns anos 

de “esquecimento” causado pelo crescimento de outros temas do Direito Internacional, como 

o comércio e a integração econômica. Assim, passaram a ocorrer uma série de discussões 

entre Estados, Organizações Internacionais e as não governamentais, nos fóruns 

internacionais, na tentativa de delinear o tema, de modo a legitimar a intervenção em território 

estrangeiro (BIERRENBACH, 2011). Esses novos debates revigoraram as Nações Unidas e 

levaram o CSNU a redescobrir suas prerrogativas e se reafirmar como ator principal nas 

decisões sobre a segurança internacional, se tornando de fato funcional, visto que no cenário 

político bipolar, o poder de veto dos membros permanentes do Conselho (Estados Unidos da 
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América, Rússia, Reino Unido, França e China), tornavam as aprovações de intervenções 

humanitárias algo improvável de ocorrer (BADESCU, 2011). 

 O grande problema enfrentado pela comunidade internacional nos debates para a 

consolidação da necessidade de realização de intervenções humanitárias, amparadas por 

razões humanitárias, era que o tema ia de encontro ao conceito de soberania estatal
4
, surgido 

para regular as relações entre Estados na chamada Paz de Westfália
5
, em 1648 e consolidado, 

contemporaneamente, pela Carta das Nações Unidas que relata em seu artigo 2º: 

A Organização e os seus membros, para a realização dos objetivos 

mencionados no artigo 1, agirão de acordo com os seguintes princípios: 

1. A Organização é baseada no princípio da igualdade soberana de todos os 
seus membros (ONU, 1945, p. 6). 

 

 

 Apesar de já estar consolidado na Carta, observamos que o princípio da igualdade 

soberana não é respeitado no CSNU, visto que somente cinco Estados tem poder de veto. 

Edward Carr (2001) argumenta a dificuldade da comunidade internacional de respeitar esse 

princípio, pois, segundo este autor, “a igualdade não é absoluta e pode às vezes ser definida 

como uma ausência de discriminação por motivos entendidos como irrelevantes”. Para ele, 

apesar de iguais juridicamente, ou seja, possuírem igualdade de direitos, deveres, 

oportunidades ou de posses, na prática a relação entre Estados é movida por interesses e pela 

capacidade em garantir sua soberania. Carr justifica esta afirmação destacando que o princípio 

da soberania é frequentemente manipulado pelas grandes potências, permitindo que os 

Estados fortes continuem a intervir em Estados fracos quando isso os interessa, o que acaba 

tornando sem sentido qualquer ideia de igualdade entre os membros da comunidade 

                                                
4    Exprime o mais alto poder do Estado, a qualidade do poder supremo, e se apresenta com duas formas 

distintas: 

- interna: significa o imperium que o Estado exerce sobre o território e a população, “bem como a 

superioridade do poder político frente aos demais poderes sociais”. 

- externa: é a ideia de igualdade de todos os Estados na comunidade internacional, associada à independência 

nacional (DIAS, 2013). 
5   A chamada Paz de Westfália designa uma série de tratados que encerraram a Guerra dos Trinta Anos e  

estabelece as bases para o reconhecimento mútuo dos Estados. Esse conjunto de diplomas inaugurou o 

moderno Sistema Internacional, ao acatar consensualmente noções e princípios como o de soberania estatal e 

o de não intervenção (BELLAMY e WILLIAMS, 2010). 
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internacional. 

 Outro princípio decorrente imediato do conceito de soberania estatal, que afetava 

diretamente a ideia das intervenções é o da não-intervenção, o qual estabelecia que nenhum 

Estado tinha o poder de intervir em assuntos internos de outro e, caso um Estado sofresse esse 

tipo de ação detinha a liberdade para retaliação. Tal princípio foi consagrado no ordenamento 

jurídico internacional pelo art. 2º, 4 que veda as intervenções militares unilaterais entre os 

Estados, complementado pelo art. 2º, 7 que limita o poder intervencionista da própria ONU, 

conforme segue: 

4. Todos os Membros deverão evitar em suas relações internacionais a ameaça 

ou o uso da força contra a integridade territorial ou a dependência política de 
qualquer Estado, ou qualquer outra ação incompatível com os Propósitos das 

Nações Unidas. 
7. Nenhum dispositivo da presente Carta autorizará as Nações Unidas a 

intervirem em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição de 
qualquer Estado ou obrigará os Membros a submeterem tais assuntos a uma 

solução, nos termos da presente Carta; este princípio, porém, não prejudicará a 

aplicação das medidas coercitivas constantes do Capítulo VII (ONU, 1945, p. 
6-7). 

 

 Buscando evoluir o debate acerca das intervenções humanitárias e superar dilemas 

recorrentes, sob os auspícios do então Secretário-Geral, Kofi Annan, o governo do Canadá 

anuncia, em setembro de 2000, a formação da Intenational Comission on Intervention and 

State Sovereignty (ICISS) com a finalidade de criar uma norma internacional que pudesse 

nortear as ações dentro do campo das intervenções humanitárias, respeitando os conceitos de 

não-intervenção, soberania estatal e proteção dos direitos humanos. 

  s trabalhos daquela Comissão cunharam o conceito da “Responsabilidade de 

Proteger” afastando a ideia de soberania como atributo intrínseco e imutável do Estado, em 

que o soberano é impune e isento de prestação de contas, para uma visão da soberania como 

responsabilidade de um Estado de garantir o bem-estar de seus cidadãos, apoiado 

residualmente e apenas em casos extremos pela responsabilidade da comunidade internacional 

em assisti-lo neste dever (KENKEL, 2008). 
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2.2 DESCRIÇÃO DO CONCEITO 

 

  

 O conceito, apresentado no relatório da ICISS, em 2001, que buscou expressar a 

questão de intervenção em termos de responsabilidade de proteção, desviando o foco do 

“direito de intervir” no território de um Estado, não tinha como objetivo tornar o mundo 

seguro para as grandes potências, ou “pisotear” os direitos soberanos dos pequenos Estados, 

mas oferecer proteção para as pessoas comuns, à mercê de guerras civis, insurgências e 

repressão estatal, pelo fato de que seus Estados não estavam dispostos ou eram incapazes de 

protegê-las. O relatório trouxe uma compreensão moderna do significado de soberania, 

entendendo que ela implica uma dupla responsabilidade: externamente, respeitar a soberania 

de outros Estados e, internamente, respeitar a dignidade e os direitos básicos de todas as 

pessoas dentro do Estado, além disso, identificou os principais pontos da responsabilidade de 

proteger. Esses pontos são distribuídos basicamente em quatro tópicos: princípios básicos, 

fundamentos, elementos e prioridades (ICISS, 2001). 

 Os princípios básicos resumem-se à ideia de que a soberania de um Estado implica 

responsabilidade sendo que cabe ao próprio Estado a responsabilidade principal pela 

salvaguarda de seus cidadãos. Além disso, quando cidadãos de determinado Estado estiverem 

sofrendo (ou na iminência de sofrer) danos graves, como resultado de guerra civil, de 

insurgência, de repressão ou do fracasso do Estado, e o mesmo não seja capaz de evitá-lo, ou 

não o deseje fazer, ou ainda seja ele mesmo o verdadeiro perpetrador de crimes ou atrocidades, 

o princípio da não-intervenção cede perante a responsabilidade internacional de proteger 

derivada do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas (ICISS, 2001). Em relação a esses dois 

pontos, é interessante notar que o Estado passa a responder à comunidade internacional não 

somente por suas ações, mas também por suas omissões e a plena capacidade de proteger seus 

próprios cidadãos torna-se condição imprescindível para um Estado ser soberano. 
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 Como fundamento da R2P, o relatório inclui o dever do CSNU, nos termos do Artigo 

24º da Carta da ONU, de manter a paz e segurança internacionais, tornando-o o órgão 

legítimo para decisões ligadas à R2P (EVANS, 2008). 

 Dos elementos da R2P, extraem-se três responsabilidades específicas que devem ser 

observadas tanto pelo Estado individualmente, quanto pela comunidade internacional: 

primeiro, a de prevenir, considerada pelo relatório como o elemento mais importante da 

responsabilidade de proteger, pois visa evitar que o uso da força seja necessário através da 

prevenção de situações conflitivas e crises humanitárias; segundo, a de reagir, aplicada 

quando a prevenção falha e o Estado é incapaz ou não está disposto a corrigir a situação, 

podendo ser por meio de medidas coercivas do tipo políticas, econômicas ou judiciais e, em 

casos extremos, de ações militares, devendo sempre que possível ser considerado o emprego 

de medidas menos intrusivas e coercitivas antes de ser realizado uma intervenção humanitária; 

e terceiro, a de reconstruir, aplicada no momento posterior a uma intervenção humanitária, 

trata-se de um processo estrutural que objetiva manter a paz que foi atingida, promover a boa 

governança e o desenvolvimento sustentável, através da reconstrução da ordem política, 

econômica e jurídica do Estado objeto de intervenção (ICISS, 2001). 

 Essas responsabilidades demonstram uma tentativa de dissociar a R2P da mera 

intervenção humanitária, ainda que a própria ICISS tenha sido criada com o objetivo primário 

de normatizar essas mesmas intervenções, atribuindo maiores responsabilidades à 

comunidade internacional nas questões de segurança e paz mundial. 

 

2.3 JUSTIFICATIVA PARA UMA INTERVENÇÃO HUMANITÁRIA SEGUNDO O 

CONCEITO DA R2P 

 

 Nos preceitos da R2P, a intervenção humanitária está enquadrada no elemento 
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“Responsabilidade de Reagir”, como uma medida a ser executada em casos extremos, após o 

emprego, sem resposta adequada, de medidas menos intrusivas e coercivas como medidas 

políticas, econômicas ou judiciais com a finalidade de proteger pessoas que estiverem 

sofrendo danos graves, e não de derrotar um Estado. 

 O emprego dessa ação militar como resposta a crises humanitárias é a que mais tem 

gerado questionamentos na comunidade internacional por ir de encontro aos princípios 

basilares da soberania e da não-intervenção, não diferenciando muito do conceito de 

intervenção humanitária existente antes do surgimento do conceito da R2P. 

 No entanto, existem circunstâncias excepcionais em que, para se manter a paz e a 

segurança mundial, a comunidade internacionall tem que reagir, contra um Estado constituído, 

para proteger seus cidadãos de conflitos violentos que podem levar ao genocídio ou limpeza 

étnica em grande escala. Nesses casos, a tarefa é definir, com a maior precisão possível, quais 

são essas circunstâncias excepcionais, de modo a maximizar as chances de consenso na 

aprovação de uma intervenção militar. Por isso, embora não exista uma lista única 

universalmente aceita, os critérios estabelecidos no relatório da ICISS para justificar a 

realização de uma intervenção com fins de proteção humana podem ser resumidos 

sucintamente nas seguintes seis seções: Autoridade Correta, Justa Causa, Intenção Correta, 

Último Recurso, Meios Proporcionais e Perspectivas Razoáveis (ICISS, 2001). 

 O critério da Autoridade Competente é empregado para estabelecer quem pode 

autorizar a intervenção. De acordo com o conceito da R2P, o CSNU é o órgão competente 

para autorizar uma intervenção humanitária, ainda que organizações regionais e sub-regionais 

como a AGNU, a UE e a UA possam lhe fazer recomendações e demandas (ICISS, 2001). 

Estabelecer quem é a autoridade competente é importante pois o uso da força contra outros 

Estados foi claramente proibido pela Carta das Nações Unidas, exceto para fins de legítima 

defesa ou sob autorização expressa do CSNU (ONU, 1945). Dessa forma, uma intervenção 
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baseada na Responsabilidade de Proteger só pode ocorrer com uma Resolução do CSNU. 

Além disso é importante que essas Resoluções estabeleçam mandatos claros, que evitem 

dupla interpretação, permitindo aos interventores conhecerem sua missão e quais ações 

militares poderão ser executadas. 

 O segundo critério refere-se a determinar quais são as causas justas para se autorizar 

uma intervenção. A ICISS (2001) considera dois grandes conjuntos de causas que tornam 

possível a realização de uma intervenção humanitária. O primeiro é composto pelas grandes 

perdas, reais ou previsíveis, de vida humana, com intenção genocida ou não, que sejam 

consequências da negligência, incapacidade, colapso ou ainda de uma ação deliberada de um 

Estado. O outro conjunto é composto pela limpeza étnica, em grande escala, levada a cabo 

mediante assassinato, expulsão forçada, atos de terror ou estupro. Ressalta-se que ao se falar 

em grandes perdas reais ou previsíveis, a Comissão admite o uso da força militar de maneira 

proativa, desde que haja evidências de possíveis massacres (inclusive por conta do tempo que 

outras medidas coercivas levariam para surtirem efeito), e não se restringe a crimes contra os 

direitos humanos, englobando situações de colapso estatal, fome e catástrofes ambientais 

(ICISS, 2001). Portanto, de acordo com o conceito da R2P, se algum desses conjuntos de 

hipóteses ocorrerem, existe uma causa justa para a realização de uma intervenção. 

 O critério da Intenção Correta determina que o propósito norteador de uma 

intervenção humanitária deve ser parar ou evitar o sofrimento humano e não derrotar ou 

destruir um inimigo militarmente (ICISS, 2001). Este é um dos critérios mais importantes 

pois é sobre as intenções das intervenções, que nem sempre são fáceis de serem identificadas, 

que são feitas as principais críticas. Qualquer uso da força militar que visa desde o início, por 

exemplo, a alteração das fronteiras de um Estado ou reivindicação da autodeterminação de um 

determinado grupo combatente ou mudança de regime não é um objetivo legítimo, embora 

desabilitar a capacidade desse regime para prejudicar seu próprio povo pode ser essencial para 
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cumprir o mandato de proteção. O conceito da R2P propõe que a ocupação do território seja 

evitada mas cita que, caso não possa ser evitada,  não deve ser um objetivo e deve haver um 

compromisso claro desde o início para devolver o território ao seu legítimo detentor na 

conclusão das hostilidades ou, se não for possível, administrá-lo de forma provisória sob os 

auspícios da ONU (ICISS, 2001). 

 Existem algumas maneiras, previstas no conceito, de ajudar a garantir que o critério da 

Intenção Correta seja satisfeito: primeiro, a intervenção humanitária deve sempre ocorrer de 

forma coletiva ou multilateral, em vez de singular; segundo, procurar identificar se a 

intervenção é realmente apoiada pelas pessoas que necessitam ser protegidas; e terceiro, 

procurar identificar se, e em que medida, a opinião de outros Estados da região foi levada em 

consideração e é favorável (ICISS, 2001). 

 Devido à grande quantidade de interesses econômicos, políticos e estratégicos 

presentes nas relações internacionais, a ICISS (2001) reconhece em seu relatório que podem 

ocorrer intervenções em que o motivo  humanitário não seja o único a mover o Estado ou 

Estados interventores, mesmo quando  autorizada pelo CSNU. A ausência de qualquer 

interesse próprio pode e deve ser um ideal, mas não é provável que sempre seja uma realidade.  

Além disso, o custo orçamentário e o risco para o pessoal envolvido em qualquer ação militar 

podem, de fato, tornar politicamente imperativo para o Estado interventor poder reivindicar 

algum interesse próprio na intervenção, por mais altruísta que seu principal motivo possa ser 

(ICISS, 2001). Quando a intervenção humanitária é realizada de forma multilateral, 

envolvendo diversos Estados, a diferença de interesses nacionais e objetivos a serem 

alcançados entre eles pode dificultar a construção de um amplo apoio a uma ação de 

intervenção motivada por interesses que não humanitários. 

 Essa presença de outros interesses envolvidos em uma intervenção é que torna 

sobremaneira difícil um consenso sobre a execução de uma intervenção humanitária baseado 



18 

no conceito da R2P. A intervenção realizada na Líbia, ocorrida em 2011, que teve como 

justificativa a responsabilidade da comunidade internacional de proteger os cidadãos líbios, é 

um exemplo de intervenção que gerou muitas controvérsias sobre as verdadeiras intenções 

dos Estados interventores, principalmente pela forma que foi executada e, por isso, será objeto 

de estudo nas seções seguintes. 

 O critério do Último Recurso reforça a ideia de que a intervenção humanitária é uma 

medida extrema e só deve ser utilizada quando todas as vias diplomáticas e não militares para 

a prevenção ou resolução pacífica da crise humanitária tiverem sido exploradas. Isso não 

significa necessariamente que cada uma dessas opções deve ter sido tentada e falhada 

literalmente: muitas vezes, simplesmente não haverá tempo para que esse processo funcione. 

Mas deve haver motivos razoáveis para acreditar que, em todas as circunstâncias, se a medida 

tivesse sido tentada, ela não teria conseguido (ICISS, 2001).   

 O critério dos Meios Proporcionais refere-se à duração, alcance e intensidade da 

intervenção, que deve ser o mínimo necessário para garantir o objetivo humanitário em 

questão. Isso significa que os meios devem ser compatíveis com os fins e em consonância 

com a magnitude da provocação original (ICISS, 2001). É imprescindível que a operação 

militar seja bem planejada e controlada, prevalecendo a ideia do uso do mínimo de força, a 

fim de garantir a proporcionalidade da ação e evitar a perda desnecessária de civis. 

 Por fim, as Perspectivas Razoáveis indicam que as intervenções humanitárias só 

podem ser justificadas se apresentarem alguma perspectiva razoável de sucesso em 

interromper ou evitar as atrocidades ou sofrimentos que desencadearam a intervenção. Não se 

justifica uma intervenção humanitária se a proteção real não puder ser alcançada, ou se as 

consequências da intervenção provavelmente forem piores do que se não realizar nenhuma 

ação (ICISS, 2001). 

 Segundo Wheeler (2000),  existem dois tipos de resultados que devem ser buscados, o 
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de curto e o de longo prazo. O de curto prazo diz respeito ao sucesso da operação em por fim 

à emergência humanitária imediata. O de longo prazo leva em conta a capacidade da 

intervenção de atingir as causas que produziram os abusos aos direitos humanos da população, 

ou de parte dela. 

 

 

2.4 INCORPORAÇÃO DA R2P NAS NAÇÕES UNIDAS 

 

 

 O delineamento do conceito da R2P pela ICISS fomentou com intensidade o debate 

sobre as intervenções e em dezembro de 2004, três anos após a criação do conceito, os 

pressupostos do relatório da Comissão seriam formalmente colocados na agenda da reforma 

da ONU, no High-level Panel on Threats, Challenges and Change, que endossou a R2P como 

“um conceito emergente de que existe uma responsabilidade internacional e coletiva de 

proteger” citando que o CS   não tinha, até aquele momento, atuado de forma consistente, 

nem efetiva, ao lidar com graves casos de desrespeito aos direitos humanos, agindo com 

frequência de forma tardia, hesitante ou, simplesmente, não atuando (UN, 2004). 

 O relatório do Painel manteve a lista de critérios legitimadores do uso da força 

apontados pela ICISS, mesmo com o temor de alguns Estados como os EUA, Rússia e China 

de que os parâmetros restringissem sua possibilidade de atuação, retirando apenas o da 

autoridade correta, por entender que o CSNU é o órgão legitimador de qualquer intervenção  

(EVAN, 2008). 

 No ano seguinte, buscando promover o conceito, a Assembleia Geral realizou um 

encontro Mundial de Chefes de Estado e de Governo, no período de 14 a 16 de setembro, na 

sede da ONU, chamada de Cúpula Mundial de 2005, na qual ocorreu a adoção do conceito da 

“Responsabilidade de Proteger”, transformando a proposta da ICISS, em uma norma 

internacional, aprovada pelos membros da ONU (BELLAMY, 2009). 

 O novo conceito deslocou o polo do debate do direito das partes intervenientes para as 
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populações afetadas endossando que os Estados têm a responsabilidade de proteger as suas 

populações contra o genocídio, os crimes de guerra, a limpeza étnica e os crimes contra a 

humanidade; que é dever da comunidade internacional ajudar os Estados a dar cumprimento 

às suas responsabilidades em termos de proteção; e que, caso um Estado se revele 

“manifestamente incapaz” de proteger as populaç es contra estes crimes, caberá à 

comunidade internacional tomar medidas “tempestivas e decisivas” com base nas várias 

disposições previstas na Carta das Nações Unidas em seus capítulos VI, VII e VIII (EVANS, 

2008). 

 A Resolução 60/1, documento final da Cúpula, incorporou em seu parágrafo 138, o 

conceito contemporâneo de soberania segundo o previsto no conceito da R2P conforme visto 

abaixo: 

138. Cada Estado tem a responsabilidade de proteger suas populações de 

genocídios, crimes de guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade. 
Esta responsabilidade implica a prevenção de tais crimes, incluindo a sua 

incitação, através de meios apropriados e necessários. Aceitamos essa 

responsabilidade e agiremos de acordo com ela. A comunidade internacional 

deve, se for o caso, encorajar e ajudar os Estados a exercerem a 
responsabilidade e apoiar as Nações Unidas no estabelecimento de uma 

capacidade de alerta precoce
6
 (UN, 2005, para. 138, tradução nossa). 

 
 

 O citado documento exortava, também, em seu parágrafo 139, a comunidade 

internacional a cumprir suas responsabilidades conforme descrito abaixo: 

139. A comunidade internacional, através das Nações Unidas, também tem a 

responsabilidade de usar meios diplomáticos, humanitários e outros meios 
pacíficos adequados, de acordo com os Capítulos VI e VIII da Carta, para 

ajudar a proteger as populações contra o genocídio, os crimes de guerra, a 

limpeza étnica. E crimes contra a humanidade. Neste contexto, estamos 
preparados para agir de forma oportuna e decisiva, através do Conselho de 

Segurança, de acordo com a Carta, incluindo o Capítulo VII, analisando caso a 

caso e em cooperação com as organizações regionais relevantes, conforme 

apropriado
7
 (UN, 2005, para. 139, tradução nossa). 

                                                
6 138. Each individual State has the responsibility to protect its populations from genocide, war crimes, ethnic 

cleansing and crimes against humanity. This responsibility entails the prevention of such crimes, including 

their incitement, through appropriate and necessary means. We accept that responsibility and will act in 

accordance with it. The international community should, as appropriate, encourage and help States to exercise 

this responsibility and support the United Nations in establishing an early warning capability. 
7 139. The international community, through the United Nations, also has the responsibility to use appropriate 

diplomatic, humanitarian and other peaceful means, in accordance with Chapters VI and VIII of the Charter, 
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 De acordo com Costa (2015) o relatório final da Cúpula mostrava que a ideia central 

da R2P está na atitude da sociedade internacional diante de uma catástrofe humanitária: todos 

devem se sentir responsável pela proteção das vítimas, e esta poderá se realizar sob diferentes 

modos e meios, incluindo, em casos extremos, ações militares. De fato, a maneira como a 

essência da soberania é abordada por esta proposição induz a pensar de um exercício 

responsável, e não em algo que se faz sob controle de outro, já que a responsabilidade 

primária de proteção pertence ao Estado. 

 Dessa forma, de modo sutil, ela promoveu a mudança no paradigma da soberania em 

relação a como proteger os Direitos Humanos e Humanitário internamente: do exercício de 

um direito passa-se para um dever de ação do Estado, nos limites de sua jurisdição, nas 

situações caracterizadas como genocídio, limpeza étnica, e graves crimes de guerra e contra 

humanidade. 

 Em que pese toda a virtuosidade da R2P, alguns Estados presentes da Assembleia 

permaneceram temerários quanto à possível utilização do conceito de maneira abusiva pelas 

grandes potências, indicando que o consenso a que se chegou não foi contemplado de forma 

igualitária pelos Estados. Segundo Evans (2008), mesmo após a aprovação por unanimidade 

na Cúpula Mundial de 2005, existia o receio de que o mau uso do conceito pudesse oferecer 

suporte legal ao uso da força unilateral pelos Estados, ou colisões, que teriam apenas interesse 

no avanço de suas respectivas agendas, bem como era visível a indisposição de certos Estados 

de verem criados padrões de conduta baseados no multilateralismo e que cerceavam a pauta 

das suas opções de comportamento. 

 Mesmo após a aprovação da comunidade internacional registrada na Cúpula, nos anos 

                                                                                                                                                   
to help to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. In this 

context, we are prepared to take collective action, in a timely and decisive manner, through the Security 

Council, in accordance with the Charter, including Chapter VII, on a case-by-case basis and in cooperation 

with relevant regional organizations as appropriate. 
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seguintes, o conceito não registrou avanços materiais significativos e perdeu força no cenário 

internacional. Nos 65 meses decorridos desde então até a primeira Resolução do Conselho de 

Segurança sobre a Líbia (Resolução 1970, de 26 de fevereiro de 2011), o Conselho fez 

referência àquele princípio por apenas quatro vezes
8
. Muitos foram os casos que poderiam ter 

sido posto em prática os princípios da Responsabilidade de Proteger com suas medidas 

coercivas (Sri Lanka, Guiné, Quênia, Myanmar, Quirguistão e Somália), mas poucas dessas 

crises humanitárias críticas foram alvo de uma resolução do Conselho de Segurança. Para 

Ekkehard Strauss (2009) tal fato era causado pela desunião, se não mesmo à oposição, de 

alguns dos Estados-Membros do Conselho que o impedia de aplicar a responsabilidade de 

proteger em situações específicas de crise nacional, demonstrando a seletividade do emprego 

do conceito. 

 Buscando resgatar a continuidade da evolução normativa da R2P, o então SGNU Ban 

Ki-Moon, publicou em janeiro de 2009, o relatório intitulado “Implementando a 

Responsabilidade de Proteger”, que esclareceu o princípio e definiu medidas e atores 

envolvidos na operacionalização da norma (KI-MOON, 2009). O relatório mostrou a R2P 

pautada em três pilares: primeiro, a responsabilidade do Estado de proteger sua população 

aplicar-se-ia apenas às quatro situações enunciadas no documento final da Cúpula Mundial de 

2005 (genocídios, crimes de guerra, limpeza ética e crimes contra humanidade), a menos que 

os Estados decidissem de outra forma; segundo, a comunidade internacional tem a 

responsabilidade de ajudar os Estados incapazes de cumprirem sua responsabilidade; terceiro, 

a comunidade internacional tem a responsabilidade de reagir, a tempo e de forma decisiva, a 

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

Estado não o faça, em conformidade com a Carta das Nações Unidas (BADESCU, 2011). 

Esse relatório manteve os preceitos do conceito da R2P criados pela ICISS e endossados na 

                                                
8   Resolução 1674, em abril de 2006; Resolução 1706, em agosto de 2006; Resolução 1769, em julho de 2007 e 

a Resolução 1894, em 2009. 
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Cúpula Mundial de 2005, em especial as responsabilidades de prevenir, reagir e reconstruir. 

 Apesar da R2P ser um conceito novo, estabelecido no sistema internacional na 

passagem do século XXI, e que vai de encontro a princípios basilares daquele sistema, 

observando as Resoluções do CSNU, podemos dizer que ele se encontra estabelecido na 

comunidade internacional, confirmando a legitimidade da superioridade dos direitos humanos 

sobre o princípio da soberania e não intervenção no direito internacional. Isso não quer dizer 

que seu emprego seja simples nem que haja consenso em sua aplicação, pois diversos outros 

interesses são inclusos no processo. Há o reconhecimento, pela ONU, das dificuldades na 

implementação das medidas de proteção, motivo pelo qual são frequentes as recomendações 

para que se supere a falta de vontade política dos Estados em exercerem tanto a 

responsabilidade interna quanto a compartilhada pela comunidade internacional (EVANS, 

2008). 

 Outra grande preocupação é na execução das medidas coercivas, militares ou não, 

baseadas no conceito da Responsabilidade de Reagir, onde existe um grande receio de que a 

Responsabilidade de Proteger seja utilizada com “fachada” para uma intervenção humanitária 

motivada por outros interesses que não humanitários, desviando a finalidade do conceito. 

 Dessa forma, há a necessidade do conceito continuar evoluindo, principalmente 

quando aborda a necessidade de intervenção humanitária, cabendo a ONU e seu Estados-

Membros definirem qual é a forma que ele tomará, evitando uma mera repetição do 

entendimento segundo o qual o princípio da não-intervenção não é absoluto e admite exceções, 

e estabelecer regras claras de sua aplicação, buscando maior legitimidade e juridicidade ao 

conceito da R2P. Tais ações reforçarão o conceito e evitarão ou ao menos diminuirão as 

críticas sobre a realização de intervenções humanitárias justificadas pelo conceito, como 

ocorreu no caso Líbia, em 2011, e que será estudado nas seções seguintes.



 

3 O NOVO CONCEITO POSTO À PROVA: A INTERVENÇÃO NA LÍBIA 

 

 

 Neste capítulo será abordada a intervenção realizada na Líbia, em 2011, na qual o 

CSNU autorizou o uso de medidas coercivas contra um Estado legítimo, sem o seu 

consentimento, sob os auspícios do princípio da “Responsabilidade de Proteger”. Buscar-se-á 

na primeira seção, identificar a postura adotada pelo ditador líbio Muammar Khaddafi nas 

relações com outros Estados e com sua população para se entender os motivos que levaram à 

crise na Líbia. Na segunda seção será abordada a evolução da crise no Estado culminando 

com as aprovações das Resoluções 1970 e 1973 pelo CSNU. Por fim, será abordada a 

intervenção comandada pelas forças da OTAN no Estado. Ao final do capítulo, pretendemos 

ter base para, no próximo capítulo, confrontarmos o conceito da R2P com a intervenção na 

Líbia. 

 
 
 

3.1 O CONTEXTO HISTÓRICO DA LÍBIA 

 

 

 A Líbia é um país localizado no norte da África, entre a Tunísia e o Egito, 

estrategicamente posicionado numa região de alto valor econômico, por possuir grandes 

reservas de petróleo e gás natural. Em toda sua história, foi resultado de ocupações, invasões e 

domínios de diversos povos como os gregos, os romanos, os bizantinos, os otomanos e, já no 

século XX, por italianos, franceses e britânicos, o que gerou um Estado sem uma identidade 

nacional, devido à grande diversidade étnica e cultural (VANDEWALLE, 2011).  

 O Estado tornou-se independente em 1951, quando passou a ser governado pelo Rei 

Idris I, monarca relativamente alinhado com o Ocidente, principalmente com o Estados 

Unidos, Reino Unido e França (ICG, 2011). Mesmo com as riquezas advindas da descoberta 

de jazidas de petróleo, a monarquia de Idris I não conseguia unir as cerca de 140 diferentes 

tribos no seu território e, em 1969, um grupo de oficiais nacionalistas, liderado pelo Coronel 
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Muammar Khaddafi, deu um golpe de Estado no país, derrubando o rei (WELSH, 2011). 

 Depois do golpe, Khaddafi subverteu a ordem, removeu as bases e tropas estrangeiras 

do território líbio, institui uma república muçulmana militarizada, monopolizando o controle 

sobre as Forças Armadas, estabeleceu uma aliança entre as tribos e deu início ao controle de 

todos os setores econômicos do país, nacionalizando direitos e bens de companhias 

petrolíferas que atuavam na Líbia, alegando que as empresas petrolíferas estrangeiras estavam 

lucrando com os recursos do país à custa do povo líbio. Suas principais ideias eram: criar uma 

forma de socialismo árabe e um mundo árabe unificado capaz de enfrentar o Ocidente, que 

mais tarde, após o fracasso de diversas tentativas e falta de apoio dos Estados Árabes, é 

abandonado e substituído pela busca da unidade africana (VANDEWALLE, 2011). 

 Essas atitudes de Khaddafi estremeceram as relações do Estado com o Ocidente, 

fazendo com que ele fosse durante muito tempo excluído do convívio com o mundo ocidental.  

A desconfiança de que a Líbia estava a enriquecer urânio para desenvolver a bomba atômica 

aliada ao declarado apoio a ataques terroristas internacionais, fizeram com que o país sofresse 

sanções políticas e, principalmente, econômicas da ONU (MURRAY; HEHIR, 2014). 

 As diversas sanções econômicas internacionais impostas à Líbia durante as décadas de 

1980 e 1990, juntamente com a queda de preço do petróleo nos mercados internacionais 

fizeram com que a situação econômica do país se deteriorasse rapidamente, aumentando o 

descontentamento da população. Frente a isso, Khaddafi passou a tentar retirar a Líbia do 

isolamento internacional, buscando uma aproximação com as potências ocidentais. 

 Neste contexto, depois da invasão dos EUA no Iraque em 2003, o ditador abandonou 

seu incipiente programa de armas químicas e nucleares, e pagou altas indenizações às famílias 

das vítimas de dois desastres aéreos imputados à responsabilidade Líbia
9
. Tal postura foi bem 

recebida pela UE e pelos EUA, interessados na qualidade ímpar do petróleo líbio, fazendo 

                                                
9   Explosão do voo 103, da americana Pan-Am, em 21 de dezembro de 1988 e do voo 772, da francesa UTA, em 

19 de setembro de 1989. 
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com que, no ano seguinte, George Bush, então presidente dos EUA, encerrasse as sanções 

econômicas em vigor até então contra a Líbia, reatando as relações oficiais entre os dois 

Estados e desencadeando altos investimentos nas empresas petrolíferas líbias. Foi neste 

contexto que os EUA retiraram a Líbia da “lista negra” de Estados colaboradores do 

terrorismo, os chamados “países do “eixo do mal” (RIBEIR , 2012)”.   

 Entre 2003 e 2010, diversos acordos comerciais foram assinados entre a Líbia e o 

Ocidente, especialmente no setor de petróleo e de infraestrutura, sendo a França, o Reino 

Unido e a Itália os principais parceiros. Esse contexto demonstrava que, aos olhos do 

 cidente, Khaddafi passava de vilão a “bom moço”, resultado de um processo que teve lugar 

por meio de um diálogo diplomático no qual imperou a boa vontade das partes e que contou 

com o envolvimento do então SGNU, Kofi Annan, e do presidente da África do Sul, Nelson 

Mandela (MURRAY; HEHIR, 2014). 

 Apesar da mudança de postura de Khaddafi com o Ocidente, a reintegração da Líbia 

na comunidade internacional não foi acompanhada por melhorias visíveis nos direitos 

políticos ou nas liberdades civis. Membros da UE e dos EUA fecharam os olhos para a 

situação dos direitos humanos, a fim de promover os seus interesses nacionais. A combinação 

do fracasso de Khaddafi em criar um forte sentimento de cidadania nacional entre a população, 

juntamente com suas políticas opressivas e a falta de apoio externo em promover uma 

mudança política e social no Estado, criou um abismo perigoso entre o povo e o regime,  

levando os descontentes dentro da Líbia à conclusão de que teriam que agir unilateralmente 

para iniciar a desejada reforma democrática (HOLLIS, 2012). 

 Em 2011, motivados pela “Primavera Árabe”
10

, que ocorria nos Estados vizinhos da 

Tunísia e do Egito, assim como em outras partes do Oriente Médio, os protestos ao regime de 

Khaddafi ganharam força exigindo que ele deixasse o poder. Destaca-se que embora os três 

                                                
10Generalizadas manifestações populares que desafiaram os alicerces dos regimes autocráticos nos Estados 

vizinhos da Tunísia e do Egito, assim como em outras partes do Oriente Médio e Norte da África. 
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citados Estados tivessem a ditadura em comum, a liderança na Líbia não era completamente 

servil às vontades dos EUA e da UE como ocorria na Tunísia e no Egito.  Esse levante armado 

teve uma violenta resposta de Khaddafi, acompanhada de violações em massa de direitos 

humanos denunciadas pela mídia e abordada em pronunciamentos de Chefes de Estado e de 

Governo de todo o mundo (PRASHAD, 2012). 

 Na seção seguinte será abordada o desenvolvimento dos protestos e a resposta de 

Khaddafi, culminando com a publicação da Resolução 1973, a primeira em que o CSNU 

autorizou o uso de medidas coercivas contra um Estado sob os auspícios do princípio da 

“Responsabilidade de Proteger”. 

 

3.2 AS RESOLUÇÃO 1970 E 1973 DO CSNU 

 

 

  a Líbia, os efeitos da “Primavera Árabe” começaram a ser sentidos em fevereiro de 

2011, quando protestos populares contra o regime de Muammar al-Khaddafi tiveram início na 

região leste do país, exigindo mais liberdade e democracia, mais respeito pelos direitos 

humanos, uma melhor distribuição da riqueza e a redução da corrupção no seio do Estado e 

das suas instituições. Essas manifestações, que desde o começo mostraram-se violentas, 

tiveram forte apoio da França e do Reino Unido e rapidamente se espalharam para outras 

cidades da região leste, lugar onde se encontram as principais reservas de petróleo da Líbia e 

onde historicamente Khaddafi detinha menos influência, adquirindo um aspecto cada dia mais 

violento, com dissidentes armados entrando em conflito direto com as forças de repressão 

governamentais. Em 20 de fevereiro os rebeldes já tinham o controle de Benghazi, a segunda 

maior cidade do país (VISENTINI, 2012). 

 A crescente agitação representou um desafio sem precedentes para o governo de 41 

anos do Coronel Khaddafi que respondeu ordenando que as suas forças de segurança se 

movessem contra os manifestantes em uma severa e violenta repressão, o que foi feito com a 
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realização de  bombardeios aéreos e terrestres contra civis. 

 A repressão violenta das forças do governo e de mercenários estrangeiros contratados 

por Khaddafi fez também com que as manifestações contra o regime se tornassem mais 

violentas e angariassem maior apoio aos revoltosos, que logo estabeleceram um grupo de 

oposição armada denominado Conselho Nacional de Transição. Os revoltosos determinaram o 

Conselho como o único representante legítimo do Estado líbio, solicitando que assim fosse 

reconhecido pelos governos externos. Além disso, a operação do governo líbio contra seus 

adversários provocara um fluxo de refugiados para o Egito e outros Estados vizinhos, o que 

deu causa uma grave crise humanitária na região (VISENTINI, 2012). 

 A grande repressão aos rebeldes, acompanhada de violações em massa de direitos 

humanos como assassinatos, aprisionamento e outras privações severas de liberdades físicas, 

denunciadas pela mídia, e os discursos públicos de Khaddafi ameaçando toda a população 

insurgente de morte, foram abordados em pronunciamentos de Chefes de Estado e de 

Governo de todo o mundo, que consideravam os ataques das tropas do ditador à população 

líbia como um crime contra a humanidade, tipo de delito abarcado pela doutrina da 

Responsabilidade de Proteger. Para aqueles Chefes de Estado, a ameaça de atrocidades em 

massa era real e iminente. Essas críticas acabaram transferindo as discussões para a ONU, que 

submeteu o tema ao Conselho de Segurança. Nesse contexto, o conceito de R2P é retomado 

nas discussões do CSNU, na qual os membros se manifestam apelando ao governo da Líbia 

para cumprir sua responsabilidade de proteger sua população, para agirem com moderação, 

respeitarem os direitos humanos e o direito internacional humanitário (COSTA, 2015). 

 Em 26 de fevereiro, com uma rapidez raramente vista durante outras crises 

internacionais, o CSNU invocou seus poderes do Capítulo VII e, pautado no elemento da 

Responsabilidade de Reagir presente no conceito da Responsabilidade de Proteger, aprovou, 

por unanimidade, a Resolução 1970, exigindo o fim imediato da violência e estabelecendo um 



29 

embargo à venda de armas para a Líbia (tanto para o governo, quanto para os rebeldes), a 

proibição de viagens e o congelamento de bens das autoridades do governo líbio (UN, 2011a). 

As organizações regionais como a Liga dos Estados Árabes e a União Africana também 

reagiram condenando o uso indiscriminado e excessivo da força por Khaddafi, contra a 

população civil líbia, lembrando o compromisso assumido na Cúpula Mundial de 2005 da 

ONU, em proteger a sua população, impedindo que o genocídio, crimes de guerra, limpeza 

étnica e crimes contra a humanidade fossem cometidos, assim como a sua incitação 

(PRASHAD, 2012). 

 Mesmo com a condenação da violência por parte de organizações regionais e as 

medidas adotadas pelo CSNU, o regime de Khaddafi seguiu com a forte repressão aos 

revoltosos e, no começo de março, as forças do regime já haviam retomado a maior parte do 

Estado, indo em direção ao reduto oriental dos rebeldes em Benghazi. Pelos discursos 

proferidos pelo ditador de que não demonstraria qualquer piedade para com os rebeldes
11

, a 

chegada das forças do governo nos arredores de Benghazi, tornava o risco de massacres de 

civis altamente prováveis. Foi a partir de então que as demandas pelo estabelecimento de uma 

Zona de Exclusão Aérea, ou mesmo por uma intervenção direta, intensificaram-se (ADAMS, 

2012). 

 Devido ao aprofundamento da crise, o endosso de medidas repressivas por parte do 

CSNU se tornou uma questão de tempo, e em 17 de março de 2011, o CSNU aprovou a 

Resolução 1973, que autorizava o uso da força militar pelos Estados-Membros da ONU, na 

Líbia, de acordo com o Capítulo VII da Carta da ONU. Nela, o Conselho reiterou a 

responsabilidade das autoridades líbias em proteger a população da Líbia, condenou o 

governo líbio por não respeitar o direito internacional e, por permitir graves violações dos 

direitos humanos e ataques que podem equivaler a crimes contra a humanidade, expressando a 

                                                
11  KHADDAFI, Muammar. Gaddafi addresses Benghazi residents, discurso proferido em Tripoli, 17 de março 

de 2011. Disponível em:  <http://www.youtube.com/watch?v=ULw5lUG5wl0>. Acesso em: 12 maio 2017. 
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sua profunda preocupação pela deterioração da situação, a escalada da violência e as mortes 

de civis (UN, 2011b). 

 A Resolução proposta pelos EUA, Reino Unido, Líbano e França, determinava três 

importantes providências a serem tomadas pela comunidade internacional: primeiro, o reforço 

do embargo de armas, proibição de viagens e congelamento de bens das autoridades líbias, 

estabelecido pela Resolução 1970; segundo, o estabelecimento imediato de um cessar-fogo, e 

o fim completo da violência e de todos os ataques e abusos contra os civis; e terceiro, o 

estabelecimento de uma Zona de Exclusão Aérea sobre o espaço aéreo da Líbia, com a 

finalidade de proteger os civis. A exclusão não se aplicava aos voos com finalidades 

humanitárias e assistenciais (tais como fornecimento de suprimentos médicos e alimentos) ou 

para retirar cidadãos estrangeiros do país (UN, 2011b). A maneira como a Zona de Exclusão 

Aérea foi aplicada foi, posteriormente, objeto de grandes críticas por parte dos Estados-

Membros da ONU. 

 Ainda de acordo com a Resolução, os Estados-Membros, atuando individualmente, ou 

por meio de organizaç es regionais, deveriam tomar “todas as medidas necessárias para 

proteger os civis e as zonas da Líbia com população civil sob ameaça de ataque”. Destaca-se 

que essa Resolução excluiu a presença de força de ocupação estrangeira de qualquer tipo em 

qualquer parte do território líbio (UN, 2011b). 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. 

 A Resolução 1973 foi um marco no conceito da R2P, pois, pela primeira vez foi 

autorizado o uso da força, invocando a Responsabilidade de Proteger de forma explícita, para 

garantir a proteção humana contra a vontade do governo de um Estado no exercício de suas 

funções, que se tornou posteriormente objeto de uma campanha de mudança de regime 

prosseguida por forças rebeldes e apoiada pela OTAN (MURRAY; HEHIR, 2014). 
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 Sobre a aprovação do uso da força com fins humanitários, o posicionamento dos 

membros do CSNU não se mostrou uniforme. Instigados pela Liga Árabe, dez membros do 

Conselho apoiaram a Resolução 1973 (Bósnia-Herzegóvina, Colômbia, França, Gabão, 

Líbano, Nigéria, Portugal, África do Sul, Reino Unido e EUA) e cinco importantes Estados se 

abstiveram (Brasil, China, Alemanha, Índia e Rússia). Dos que se abstiveram, a Alemanha 

declarou que não apoiava uma futura intervenção humanitária, enquanto a Índia afirmava que 

realizar uma intervenção baseada no Capítulo VII da Carta, tendo pouca informação fidedigna 

sobre a real situação no terreno e sobre como as ações se dariam poderia ser prejudicial, 

pedindo para que soberania Líbia fosse respeitada. Afirmou ainda, que as medidas financeiras 

propostas na resolução poderiam afetar os interesses econômicos do povo Líbio e de outros 

Estados que dependiam desses vínculos comerciais e econômicos (UN, 2011c). 

 O Brasil destacou a falta de clareza do texto da Resolução, relatando que da maneira 

que se apresentava, ia além da intenção de proteger o povo líbio, afirmando que qualquer uso 

da força poderia agravar a crise no território. Já China e Rússia, citaram que as perguntas que 

muitos Estados fizeram durante a sessão sobre como seria estabelecida a Zona de Exclusão 

Aérea e quais seriam os limites da operação, não foram respondidas, salientando que foram 

introduzidos no texto disposições que poderiam abrir as portas para uma intervenção 

humanitária em grande escala (UN, 2011c). 

 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, dando à missão militar uma inquestionável legitimidade internacional no 

período inicial (COSTA, 2015). 

 Mesmo com a aprovação da Resolução, ainda havia divergências acerca de sua 

interpretação. De um lado, Estados-Membros da OTAN e alguns de seus principais aliados 

interpretaram o mandato como provendo a base para uma ampla gama de atividades militares, 
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afirmando que as forças armadas do governo líbio representavam uma grande ameaça para os 

civis. Do outro, alguns membros do Conselho se posicionaram contra tal interpretação e se 

mostraram preocupados com o curso de ação que estava se desenhando. 

 Na próxima seção será abordada a intervenção na Líbia realizada pelas tropas da 

OTAN. 

 

3.3 A INTERVENÇÃO NA LÍBIA 

 

 Apesar das divergências surgidas na interpretação do texto da Resolução 1973, em 19 

de março teve início uma campanha de bombardeamento aéreo por forças ocidentais, que se 

destinava a destruir as defesas aéreas do governo e as armas pesadas do exército de Khaddafi,  

eliminando qualquer capacidade do regime de resistir à implantação da Zona de Exclusão 

Aérea. A França lançou a Operação Harmattan, os EUA lançaram a Operação Odyssey Dawn, 

o Reino Unido, a Operação Ellamy e o Canadá, a Operação Mobile (BELLAMY, 2011).   

 Os ataques aéreos rapidamente travaram o avanço das tropas líbias e permitiram que 

os rebeldes avançassem em seus objetivos, preservando suas posições conquistadas. Devido a 

não concordância com os bombardeiros executados no território líbio, em 22 de março a 

China se juntou à Índia e à Rússia nas demandas de cessar-fogo, acusando as forças aliadas de 

terem ultrapassado o mandato da ONU ao pôr em perigo civis na Líbia (PRASHAD, 2012). 

 As operações ocorreram até o dia 31 de março, quando foram concentradas em uma só, 

e assumidas pela  TA , sob o nome de “ peração Protetor  nificado”
12

, que não incluiu a 

totalidade dos membros da Organização, ficando de fora Estados como a Polónia e a 

Alemanha. No entanto a Aliança Atlântica incentivou a participação de Estados Árabes para 

evitar a percepção de uma coalizão ocidental invadindo um país muçulmano e pôde contar 

                                                
12Participaram da operação: EUA, França, Grã-Bretanha, Canadá, Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Grécia, Itália, 

Países Baixos, Noruega Romênia, Catar, Líbano, Espanha, Jordânia, Suécia, Emirados Árabes Unidos e 

Turquia. 
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com a adesão de Jordânia, Catar e Emirados Árabes Unidos. Khaddafi, por sua vez, tentava se 

manter no poder através da força e “acreditava que a rebelião respondia a uma conspiração 

dos Estados ocidentais para controlar as reservas de petróleo de seu país e de retirá-lo do 

poder” (MURRAY; HEHIR, 2014, p. 76). 

 Com o enfraquecimento das forças do governo devido aos seguidos ataques da 

coalizão e após diversas tentativas de negociações entre a ONU, a UA e o governo líbio para 

que Khaddafi renunciasse do poder, em 26 de agosto, os rebeldes conquistam Trípoli e o CNT 

assume o governo do Estado. A luta por redutos governamentais prolongou-se até 20 de 

outubro, quando a cidade de Sirte caiu nas mãos das forças rebeldes e, após ter seu comboio 

de fuga atacado por um drone norte-americano o próprio Khaddafi é capturado e morto pelos 

seus opositores próximos àquela cidade. 

 A Operação Protetor Unificado terminou oficialmente em 31 de outubro, 222 dias 

depois de de sua deflagração, com o Conselho Nacional de Transição reconhecido pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas como a autoridade do governo líbio, com Khaddafi 

capturado e executado por seus opositores, sem a garantia que os atentados contra a vida e a 

integridade dos cidadãos líbios tenham cessado e com muitas críticas sobre as reais intenções 

dos Estados interventores (FAGBAYIBO, 2011). 

 

 

 



 

4 UMA ANÁLISE DA INTERVENÇÃO NA LÍBIA SOB A ÓTICA DA R2P 

 

 Após explorar os eventos que desencadearam a intervenção humanitária na Líbia, as 

Resoluções emanadas pelo CSNU em resposta a crise e a execução da operação militar, para 

responder o questionamento central desta pesquisa, faz-se necessário verificar se havia 

justificativa para uma intervenção humanitária com fins de proteção dos civis líbios ou se 

interesses políticos e econômicos das grandes potências ocidentais foram preponderantes na 

decisão de realizar aquela ação militar. Nesse contexto dividiu-se o presente capítulo em duas 

seções, a saber. Na primeira, será confrontada a intervenção na Líbia com os critérios 

estabelecidos pelo relatório da ICISS, que legitimam uma intervenção com fins de proteção 

humana, verificando se os motivos para a intervenção foram os relatados na Resolução 1973. 

Na segunda, serão identificados outros interesses que levaram à decisão dos Estados 

envolvidos em intervir naquele território, de forma que, ao final deste capítulo, tenhamos 

suficientes subsídios para no capítulo seguinte responder a questão central desta pesquisa. 

Após a apresentação das seções deste capítulo, passaremos a realizar a verificação do 

cumprimento de cada um dos cinco critérios estabelecidos pela norma. 

 

4.1 CRITÉRIOS DE ANÁLISE DA LEGITIMIDADE DA INTERVENÇÃO 

JUSTIFICADA PELO CONCEITO DA R2P 

 

 A intervenção humanitária realizada na Líbia, a primeira em que o CSNU autorizou o 

uso de medidas coercivas contra um Estado, sem seu consentimento, sob os auspícios do 

princípio da “Responsabilidade de Proteger”, apesar de ter sido autorizada pelos Estados-

Membros do CSNU sem nenhum veto, gerou muitas críticas da comunidade internacional 
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sobre a verdadeira motivação das grandes potências ocidentais em realizar a operação militar. 

Para os críticos, não havia justificativa para a realização da ação militar no Estado líbio e ela 

somente ocorreu por interesses políticos, como a derrubada de Khaddafi do poder, e 

econômicos, como o petróleo, das grandes  potências ocidentais. De acordo com eles, o 

cessar-fogo poderia ser resolvido pelas vias diplomáticas, sem a necessidade da mudança de 

regime  (PRASHAD, 2012). 

 Assim, verificaremos se a intervenção na Líbia obedeceu aos critérios estabelecidos 

pela ICISS e endossados pela ONU em 2005, que justificam uma intervenção militar para fins 

de proteção humana, analisando-os um a um. 

 

4.1.1 Critério da “Justa Causa” 

 

 As intervenções militares para fins de proteção humana devem ser consideradas como 

uma medida extraordinária e excepcional, justificáveis apenas em situações de graves e 

irreparáveis danos contra seres humanos, ou na iminência destes. Para que se tenha uma causa 

justa a ICISS considerou dois grandes conjuntos de causas que tornam possível a realização 

de uma intervenção humanitária e o contexto da crise na Líbia pode ser enquadrada no 

primeiro, que é composto pelas grandes perdas, reais ou previsíveis, de vida humana, com 

intenção genocida ou não, que sejam consequências da negligência, incapacidade, colapso ou 

ainda de uma ação deliberada de um Estado. 

 Apesar da falta de confiabilidade das informações veiculadas pela imprensa ocidental 

de que, no momento em que a intervenção foi iniciada, cerca de 1.000 líbios já haviam sido 

mortos
13

, os discursos proferidos por Khaddafi de que não demonstraria qualquer piedade 

com os rebeldes e a chegada das forças do governo nos arredores de Benghazi, principal 

                                                
13Tal dificuldade, segundo a ICG (2011) acontecia pelo fato de que era extremamente complicado confirmar os 

dados relacionados ao conflito à época de sua ocorrência. 
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reduto dos revoltosos, tornava o risco de massacres de civis altamente provável (PATTISON, 

2011). Tais ações poderiam ser caracterizadas como uma causa justa para uma intervenção. 

 As ações violentas contra os civis praticadas por Khaddafi foram citadas, também, por 

importantes autoridades mundiais como o Alto Comissário das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos, Navi Pillay, que, em 22 de fevereiro de 2011, emitiu uma declaração 

relatando a execução de atos ilegais de violência contra manifestantes por parte das forças do 

governo líbio e alertando ao ditador que os ataques generalizados e sistemáticos contra a 

população civil poderiam ser caracterizados como crimes contra a humanidade (BELLAMY, 

2011). Esses discursos confirmavam a existência de uma causa justa para a intervenção, ainda 

mais por se tratar de crime contra a humanidade, tipo de delito abarcado pelo conceito da 

Responsabilidade de Proteger. 

 Vale destacar também que, por ocasião da votação da Resolução 1973, não houve veto 

à autorização do uso da força na Líbia, mesmo participando da votação três Estados africanos 

(Nigéria, Gabão e África do Sul). Ressaltamos, também, que a citada Resolução abordou a 

condenação, pela Liga dos Países Árabes, pela União Africana e pelo Secretário Geral da 

Conferência Islâmica, das sérias violações dos direitos humanos e das leis internacionais que 

foram e estavam sendo cometidas na Líbia (UN, 2011a). Tais condenações comprovavam a 

necessidade de se tomar medidas para a proteção dos civis líbios. 

 Analisando todos os fatos citados podemos inferir que havia uma causa justa para se 

realizar uma intervenção sob a ótica da R2P, mesmo com indícios citados pela ICG (2011) de 

que alguns manifestantes utilizavam armas em conflitos violentos contra Khaddafi desde o 

início dos protestos. 

 

4.1.2 Critério da “Intenção Correta” 
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 De acordo com o conceito da Responsabilidade de Proteger, o objetivo principal de 

uma intervenção humanitária deverá sempre ser evitar o sofrimento humano ou pôr fim a ele. 

Entretanto, o conceito reconhece que as intervenções com motivações puramente 

humanitárias dificilmente ocorrem, uma vez que envolvem elevados custos orçamentários e 

riscos para o pessoal envolvido (ICISS, 2001). De acordo com o Walzer (2003), salvar a vida 

de estrangeiros não possui suficiente relevância no processo decisório de um Estado de 

realizar uma intervenção humanitária. Assim, o que deve ser analisado nas intervenções é qual 

seu objetivo principal ou seu fator motivador, o humanitário ou interesses de outra natureza. 

 A intervenção humanitária na Líbia, liderada pela OTAN, justificada pelo conceito da 

R2P, recebeu muitas críticas de Estados da comunidade internacional que alegavam que a 

ação militar foi motivada por interesses de outra natureza que não humanitários, em especial o 

interesse na mudança de regime com a queda de Khaddafi do poder (BELLAMY, 2011). 

 Os Estados interventores negavam as alegações, afirmando que o objetivo da 

intervenção era a proteção dos civis líbios, conforme previsto no texto da Resolução 1973. A 

forma como foi iniciada a operação militar, realizando bombardeios a alvos que constituíam 

uma clara ameaça para os civis, e o apoio significativo da comunidade internacional em geral, 

incluindo, nomeadamente, a Liga Árabe, parecia ratificar os discursos humanitários dos 

interventores. 

 Entretanto, ao analisarmos o texto da Resolução 1973, que autorizou os interventores a 

“tomar todas as medidas necessárias” para proteger os civis e as zonas da Líbia com 

população civil sob ameaça de ataque; os discursos de líderes da coalizão, que argumentavam 

que o conflito somente acabaria com a saída de Khaddafi do poder (notadamente o presidente 

dos EUA Barack Obama, o Primeiro Ministro britânico David Cameron e o presidente francês 

Nicolas Sarkozy)
14

; e a maneira como foi executada a operação, contribuindo com as milícias 

                                                
14  BARRY, Ben. Libya's Lessons.  Survival: Global Politics and Strategy, V. 53, N. 5, p. 514, 2011. 
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rebeldes na luta contra o governo ao fornecer armamento, atacar as forças líbias e não realizar 

ações contra os dissidentes armados,
15

 verificamos que, embora não fosse objetivo explícito 

da operação nem estivesse presente entre as medidas aprovadas pelo CSNU, a derrubada do 

então ditador líbio do poder se tornou um objetivo implícito das operações da OTAN na Líbia. 

 Corrobora com a alegação da existência de outros objetivos presentes na realização da 

intervenção, o fato de, em junho de 2011, a França ter admitido o fornecimento de rifles de 

assalto, lançadores de foguetes e mísseis anti-carro aos rebeldes e o Catar, na mesma época, 

ter admitido que tinha "centenas de tropas " no terreno líbio (GARLAND, 2012). 

 Outro fato que descaracteriza o objetivo humanitário da operação é o fato de não terem 

sido realizadas intervenções em resposta a situações semelhantes no Bahrein e no Iêmen. A 

falta de uma resposta militar a essas crises demonstra o caráter político do CSNU e a 

importância atribuída por aquele órgão aos fatores diplomáticos e econômicos. 

 Assim, após analisarmos os fatos acima, podemos inferir que o objetivo principal da 

intervenção na Líbia não era a proteção dos civis líbios e sim a derrubada de Khaddafi do 

poder, e que o critério da “Intenção Correta” não foi observado.   

 

4.1.3 Critério do “Último Recurso” 

 

 O critério do último recurso reforça que a intervenção humanitária só pode ser 

utilizada quando todas as vias diplomáticas e não militares para a prevenção ou resolução 

pacífica da crise humanitária tiverem sido exploradas sem sucesso (ICISS, 2001). 

 Antes de se realizar a intervenção na Líbia, verificamos que o CSNU procurou 

resolver a crise através de medidas pacíficas, primeiramente através de medidas diplomáticas, 

incluindo um telefonema do então SGNU ao líder líbio tentando persuadi-lo a negociar um 

                                                
15  Disponível em:  <http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2011/libya>. Acesso em: 17 jun. 2015. 
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cessar-fogo
16

, e posteriormente, estabelecendo, por meio da Resolução 1970, sanções ao 

Estado, como o embargo à venda de armas para a Líbia (tanto para o governo, quanto para os 

rebeldes), proibição de viagens e congelamento de bens das autoridades do governo líbio. Em 

face da resistência das autoridades líbias em cumprir a Resolução 1970 e do recrudescimento 

dos conflitos, o CSNU entendeu que o governo líbio abdicou de sua responsabilidade primária 

de proteger seus nacionais e, pressionado pelas potências ocidentais e outros organismos 

internacionais, foi levado a aplicar medidas mais coercivas, aprovando a Resolução 1973, que 

instituiu a Zona de Exclusão Aérea sobre o território líbio. 

 Algumas críticas ocorreram referentes a velocidade da tomada de decisão do CSNU de 

realizar a intervenção. Alegações foram feitas de que não foram tentadas todas as opções 

pacíficas antes da ação militar (WELSH, 2011). Contudo, o conceito da R2P prevê que, 

muitas vezes, simplesmente não haverá tempo para que esse processo funcione, bastando 

haver motivos razoáveis para acreditar que, em todas as circunstâncias, se a medida tivesse 

sido tentada, ela não teria conseguido (ICISS, 2001). 

 A atitude firme de Khaddafi, ao expressar claramente sua disposição em lutar até o fim 

para manter o poder, fazia com que as alternativas pacíficas como a diplomacia se mostrassem 

utópicas frente à determinação do ditador líbio. Ademais, o ataque iminente das forças de 

Khaddafi a Benghazi fez com que o CSNU não tivesse outra alternativa para evitar a 

intervenção. 

 Dessa forma, verificamos que foi observado o critério do Último Recurso pois, embora 

aprovada rapidamente, a postura de Khaddafi indicava que outras medidas pacíficas de 

prevenção e combate às violações não surtiriam o efeito esperado. 

 

4.1.4 Critério dos “Meios Proporcionais” 

                                                
16 Disponível em:<http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?jid=EIA&volumeId=25&seriesId=0&issu 

eId=03>. Acessado em: 20 jun. 2017. 
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 De acordo com este critério, a duração, o alcance e a intensidade da intervenção, deve 

ser o mínimo necessário para garantir o objetivo humanitário em questão e o efeito sobre o 

sistema político do país visado deve ser limitado ao que é estritamente necessário para atingir 

o propósito da intervenção (ICISS, 2001). A questão da proporcionalidade da intervenção 

juntamente com a questão da motivação, foram os principais fatores de críticas da 

comunidade internacional. Estados membros da ONU como China, Brasil, Rússia, entre 

outros, contestaram a agressividade das ações militares e afirmaram que elas ultrapassaram os 

limites impostos pela Resolução 1973. A Liga Árabe também criticou os ataques aéreos da 

OTAN, declarando que foram muito além do necessário para a execução de uma Zona de 

Exclusão Aérea autorizada pela Resolução 1973 para proteger civis. 

 Apesar do texto da citada Resolução ter limitado o tipo de operação a ser realizada na 

Líbia, autorizando apenas a implantação de uma zona de exclusão aérea e proibindo a 

presença de força de ocupação estrangeira de qualquer tipo em qualquer parte do território 

líbio, ele não definiu os limites do emprego da força, permitindo aos interventores agirem de 

acordo com seus interesses. Isso vai de encontro ao conceito da R2P que prevê que a 

intensidade deve ser o mínimo necessário para garantir o objetivo humanitário em questão. 

Essa falta de controle pode ser atestada pelas ações agressivas da OTAN que, mesmo em 

situações em que não havia necessidade, atacou as forças militares líbias, excedendo sua 

tarefa de proteger os civis (PRASHAD, 2012). 

 A definição dessa intensidade da ação militar é um grande desafio enfrentado pelo 

CSNU em virtude das particularidades de cada intervenção. De acordo com Thomas Weiss 

(2005) o principal desafio que o conceito da Responsabilidade de Proteger enfrenta hoje é o 

de definir “como” e “quando” agir e não o de construir o consenso normativo. 

 Não há dúvida de que os Estados que apoiaram ativamente a intervenção da Líbia 
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“esticaram” sua interpretação da Resolução 1973 sobre "todas as medidas necessárias" até o 

limite, estabelecendo o ritmo e a intensidade das operações não condizentes com os de uma 

intervenção de fins puramente humanitários. Mas, por outro lado, as questões relativas à 

proteção de civis não podem negligenciar as realidades políticas e militares, dado o receio 

fundado de que, se Khaddafi recuperasse o controle do território em posse dos rebeldes, ele 

perpetuaria novas atrocidades em massa. 

 Concluindo a análise deste critério, verificamos que ele foi observado em parte, ao não 

estabelecer os limites do emprego da força na realização da intervenção, permitindo a 

ocorrência de excessos e por nitidamente buscar a alteração no sistema político do país. Esses 

excessos praticados pelas forças da OTAN levaram a então presidente do Brasil, Dilma 

Rousseff,  a publicar um artigo sobre a "Responsabilidade ao Proteger"
17

, conceito que devido 

a sua abrangência não será abordado nesta pesquisa. 

 

4.1.5 Critério das “Perspectivas Razoáveis” 

 

 Este critério indica que as intervenções humanitárias só podem ser justificadas se 

apresentarem alguma perspectiva de sucesso em interromper ou evitar as atrocidades ou 

sofrimentos que desencadearam a intervenção (ICISS, 2001). Tal sucesso pode ser medido de 

duas formas: a curto prazo e a longo prazo. 

 A curto prazo, era bastante provável o sucesso da intervenção humanitária na Líbia em 

proteger os civis líbios do “massacre” anunciado por Khaddafi, apesar de alguns Estados, 

como o Brasil, que se absteve na votação da Resolução 1973 ter relatado, por meio de seu 

representante, que não estava convencido de que o uso da força, como previsto no parágrafo 4 

                                                
17  ROUSSEFF, Dilma. Presidência da República. Discurso da Presidenta da República, Dilma Rousseff, na 

abertura do Debate Geral da 66ª Assembleia Geral das Nações Unidas - Nova York/EUA. 21 set. 2011. 

Disponível em: <http://www2.planalto.gov.br/imprensa/discursos/discurso-da-presidenta-da-republicadilma-

rousseff-na-abertura-do-debate-geral-da-66a-assembleia-geral-das-nacoes-unidasnova-iorque-eua>. Acesso 

em: 12 jul. 2017. 
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da Resolução, causaria o fim imediato da violência e a proteção de civis. 

 Segundo Pattison (2011), a intervenção apresentava uma razoável esperança de 

sucesso na proteção de civis. Já a longo prazo, uma análise do sucesso da intervenção era 

mais difícil de se prever, principalmente pela característica da diversidade étnico-cultural do 

povo Líbio e as disputas entre as principais tribos pelo poder regional. Khaddafi conseguia 

exercer um controle sobre os líderes tribais e, sem ele, não havia certeza que o CNT 

conseguiria esse controle. A principal preocupação era que ocorresse a substituição de um 

governo que atentava contra os direitos humanos dos cidadãos líbios para outro que não 

conseguisse reverter essa face violenta do Estado. A favor da previsão de sucesso a longo 

prazo estava o fato do CNT trazer ideias de liberdade de opinião e uma abertura política que 

eram exigências dos revoltosos. 

 Por fim, analisando esse critério, observamos que era razoável esperar que a 

intervenção ajudasse a proteger os moradores de Benghazi no curto prazo contudo, era incerto 

o provável sucesso a longo prazo. Partindo da premissa que são grandes as dificuldades 

epistêmicas na avaliação do provável sucesso a longo prazo da intervenção, podemos 

considerar que foi observado o critério das “Perspectivas Razoáveis”. 

 

4.2 OUTROS INTERESSES ENVOLVIDOS NA INTERVENÇÃO 

 

 Conforme verificamos na análise dos critérios acima, haviam muito mais interesses em 

jogo naquele cenário do que a responsabilidade de proteger que consta no texto das 

Resoluções 1970 e 1973 do CSNU. Essas motivações estavam ligadas diretamente aos 

interesses geopolíticos dos interventores, em especial dos EUA, França e Reino Unido. Tais 

Estados não somente foram os maiores interessados na ocorrência da intervenção como foram 

em grande parte responsáveis pelo seu rumo e pelos resultados obtidos, incluindo a queda de 
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Khaddafi. 

 Dentre os interesses envolvidos na realização da ação militar, serão abordados os 

considerados mais relevantes, sem excluir a possibilidade da existência de outros. Em 

primeiro,  podemos citar o acesso às reservas de petróleo líbio. O Estado, na época da 

intervenção,  possuía a maior reserva de petróleo da África e a 9ª maior do mundo, com 

capacidade para exploração de mais de 46 bilhões de barris. A qualidade ímpar do seu 

petróleo e a proximidade com os mercados europeus contribuíram ainda mais para essa 

questão (MATHEWS, 2013). Nesse contexto, a questão do petróleo se mostrava premente por 

dois motivos principais: primeiro, a necessidade de garantir a continuidade da produção e do 

abastecimento, mantendo a estabilidade do preço internacional do produto; em segundo, a 

possibilidade de aumentar a participação de empresas ocidentais no setor petrolífero líbio, 

sem as restrições impostas por Khaddafi, tomando o lugar das empresas chinesas que cada vez 

mais exploravam tal recurso líbio (PRASHAD, 2012). 

 Em segundo, podemos citar a exigência da parte de Khaddafi de compensação 

financeira junto à Itália como ressarcimento pelo período colonial, atitude essa que passou a 

ameaçar tanto a França quanto o Reino Unido uma vez que estes também poderiam ser alvos 

de exigências equivalentes por parte de suas ex-colônias, com as quais dificilmente poderiam 

arcar. 

 Em terceiro, citamos o relacionamento de Khaddafi com as potências ocidentais e com 

os Estados Árabes, que sempre foi conturbado. Em relação às potências ocidentais, a falta de 

transparência nas intenções do ditador, a incerteza do posicionamento político do país e a falta 

de disposição de se submeter aos comandos e às diretrizes ocidentais, dificultava as relações 

políticas e econômicas entre eles. Esse descontentamento com a postura do ditador se agravou 

com a queda de outros regimes pró-Ocidente (como Tunísia e Egito), tornando necessário 

garantir a influência na região com a ascensão de governos alinhados aos interesses ocidentais. 
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Assim, França, EUA e Reino Unido aproveitaram-se do contexto da Primavera Árabe para se 

verem livres de seu desafeto e estabelecer o CNT no comando da Líbia. Com essa mudança 

de regime, teriam um governo mais democrático e mais acesso aos recursos energéticos líbios. 

 Quanto ao Estados Árabes, a opção pela aproximação com o continente africano fez 

com que Khaddafi se afastasse do mundo Árabe e Islâmico. Além disso, era interessante para 

alguns Estados Árabes que a atenção do CSNU se concentrasse na Líbia, não trazendo 

questionamentos sobre a crise enfrentada pelo Iêmen e o Bahrein, nem sobre a ditadura 

existente na Arábia Saudita. A falta de apoio dos Estados Árabes ficou mais perceptível ainda 

quando a Liga dos Países Árabes e o Conselho de Cooperação do Golfo solicitaram ao CSNU 

a imposição de uma Zona de Exclusão Aérea sobre a Líbia. 

 Por último citamos as ideias de Khaddafi para o continente africano. O líder líbio 

exercia grande influência no continente por ser o maior defensor e financiador da União 

Africana. Em 2009, assumiu a presidência da União Africana com o ideal de cada vez mais 

unificar o continente. Ademais, tinha planos de instituir, em conjunto com os demais Estados 

africanos, um exército único, passaporte único, moeda única e uniformidade de política 

externa e política comercial frente ao resto do mundo, o que romperia radicalmente os 

paradigmas do sistema monetário internacional. Além disso, tinha pretensões de libertar a 

África do FMI e da dependência financeira ocidental criando: o Banco de Investimento 

Africano, o Fundo Monetário Africano e o Banco Central Africano (FAGBAYIBO, 2011). 

Essa estabilização do continente não interessava ao Ocidente, que tinha grande interesse em 

manter a política mercantilista de outrora, explorando a baixo preço as riquezas do continente. 

Dessa forma, uma intervenção impediria a continuidade de uma política externa líbia de 

proeminência frente à União Africana, ocasionando um rompimento nesse sentido. 

 Concluindo essa seção, observa-se que a realização de uma intervenção na Líbia 

respeitava muitos interesses dos diversos atores envolvidos, em especial dos EUA, da França 
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e do Reino Unido. Quando essas motivações externas se coadunaram com interesses de forças 

internas do Estado líbio, reforçados pela conjuntura de instabilidade no mundo árabe, surgiu 

uma oportunidade de agir respaldado por um conceito endossado pela comunidade 

internacional, a “Responsabilidade de Proteger”, e estabelecer um novo regime estável pró-

Ocidente na região, garantindo a manutenção do status quo das relações de poder e do 

domínio ocidental no continente africano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 CONCLUSÃO 

A presente pesquisa estudou a intervenção humanitária e a Responsabilidade de 

Proteger. Para tal foi escolhida a intervenção ocorrida na Líbia em 2011, a primeira em que o 

CSNU autorizou o emprego da força contra um Estado constituído, sem o seu consentimento, 

sob a justificativa da R2P. Optou-se por aquela intervenção devido às críticas que ela recebeu 

de Estados da comunidade internacional sob as reais intenções dos interventores em realizar 

tal operação militar. 

Nesse contexto, esta dissertação não objetivou questionar a moralidade e a 

legitimidade dos princípios internacionais que regem a proteção de civis (se estão corretos ou 

não, se são válidos ou não), mas sim de verificar, com uma visão crítica e ponderada, se havia 

motivos para a realização de uma intervenção humanitária com fins de proteção dos civis 

líbios ou se interesses de outra natureza das grandes potências ocidentais preponderaram na 

decisão de se realizar tal ação militar. 

O conceito da R2P, apresentado à comunidade internacional em 2001, pela ICISS, 

pretendeu mitigar as divergências surgidas nos debates acerca da dialética entre o princípio 

basilar da soberania dos Estados e as intervenções com propósitos humanitários, mostrando 

que o conceito de soberania não deixou de ser válido, pelo contrário, foi apenas modificado, 

atribuindo a ideia de que a soberania resulta em responsabilidade do Estado frente aos 

governados. De maneira consensual conseguiu harmonizar o conceito de soberania com a 

ideia de que a sociedade internacional não pode, simplesmente, omitir-se quando um governo 

comete, ou não é capaz de impedir atos de genocídio ou atrocidades em massa dentro de seu 

território, mostrando que não se trata, portanto, de um direito de intervir, mas sim de uma 

responsabilidade de proteger. 

A despeito do consenso obtido na Cúpula Mundial de 2005 da ONU, da 

importância e da virtuosidade do conceito, ficaram muitas dúvidas sobre o “quando” e o 
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“como” aplicar os elementos presentes no conceito da R2P, principalmente no que se refere às 

intervenções humanitárias, havendo a necessidade de maiores debates sobre o tema. 

Neste trabalho, observamos que a intervenção realizada na Líbia em 2011, foi um 

grande exemplo da falta de consenso sobre o correto emprego do conceito da R2P. A forma 

como foi realizada a operação militar gerou muitas críticas dos Estados-Membros da ONU e 

de organismos internacionais que alegaram que a motivação dos interventores foram 

interesses políticos e econômicos. Tais críticas ocorreram em virtude da atuação da OTAN no 

cumprimento do mandato do CSNU sobre diferentes aspectos, dentre eles: o uso exagerado da 

força; a parcialidade de sua ação no favorecimento dos rebeldes, fugindo do texto da 

Resolução 1973; a não proteção dos civis líbios; e a sua ininterrupta caçada à Khaddafi, o que 

culminou na mudança de regime. 

Após uma análise da intervenção sob a ótica da R2P, onde foram  observados os 

critérios estabelecidos pelo relatório da  ICISS, em 2001, para realizar uma intervenção 

justificada pelo conceito da R2P, e a identificação de outros interesses das potências 

ocidentais na execução da citada ação militar, podemos inferir que, apesar de haver uma crise 

com alto risco de massacre dos civis líbio, em que o governo era o principal perpetrador das 

atrocidades em andamento, interesses políticos e econômicos das grandes potências ocidentais 

preponderaram na decisão de se realizar tal ação militar. 

Dessa forma, voltamos a questão central de nossa pesquisa afirmando que ela fo i 

um exemplo do desvio da finalidade do conceito por dois motivos principais: primeiro porque 

não foi observado o critério da Intenção Correta como preconiza o conceito da R2P, mas sim 

uma intervenção conduzida por interesses políticos e econômicos ocidentais, que seriam mais 

facilmente conquistados com a derrubada de Khaddafi do porder; e segundo, pela forma como 

foi conduzida a intervenção, onde constatamos que houve uma propensão pelo emprego da 

força contra as tropas líbias frente a proteção dos civis, determinada no texto da Resolução 
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1973. 

O estudo da intervenção humanitária na Líbia nos mostrou a dificuldade de se 

empregar o conceito da R2P para realizar uma intervenção e o quanto seletivo é a realização 

de uma intervenção humanitária, somente ocorrendo quando grandes interesses de Estados 

poderosos no cenário internacional estão envolvidos. Fica claro, portanto, que apesar dos 

avanços na consolidação da importância do conceito da R2P alcançado desde seu surgimento, 

ainda abundam desafios a serem vencidos rumo a sua implementação oportuna e apropriada 

nas práticas internacionais. Não se trata de questionar a validade das intervenções 

humanitárias, pois inúmeras são as situações que um povo necessita de auxílio para reduzir 

seu sofrimento, entretanto, deve-se ter muito cuidado no momento de realizar ações em nome 

da proteção da população, pois isto pode criar precedentes que afetem a própria credibilidade 

do CSNU. 

 Como sugestão para futuros estudos, propõe-se analisar como a comunidade 

internacional deve aplicar o conceito da R2P para remediar e até mesmo evitar crimes contra a 

humanidade, genocídio, crimes de guerra e limpeza étnica quando não existe vontade política 

das grandes potências do sistema internacional, procurando encontrar formas de evitar a 

seletividade das intervenções.   

 Por fim, sugere-se o aproveitamento desta pesquisa para a Marinha do Brasil, em 

virtude da importância do conhecimento do emprego do conceito da R2P por nossos militares, 

principalmente dos participantes das Operações de Paz da qual o Brasil se faz presente. 
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