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Simpósio: 8 - JUSTIÇA PÓS-CONFLITOS E DIREITOS HUMANOS 
 
RESUMO: Com demasiada frequência, no que diz respeito a cenários de profunda destruição, 
privações e atrocidades em grande escala, o mundo interroga-se como é possível existir tamanha 
inércia política perante o sofrimento e a insegurança humana. A criação da doutrina da 
Responsabilidade de Proteger (R2P) procurou exatamente averiguar os principais disruptores 
da segurança, dignidade e bem-estar humano, tendo em vista uma maior proteção e capacitação 
dos indivíduos. Porém, a visão de um mundo centrado na promoção dos direitos humanos, e 
não nos interesses nacionais dos Estados, é assumidamente contraintuitiva. Ainda que tenham 
sido dados passos significativos rumo à legalização e normatização de instrumentos 
humanitários, permanece evidente, particularmente no seio do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas (CSNU), a negligência dos mecanismos de proteção internacionais. 
Efetivamente, o argumento da investigação defende que a ascensão da R2P ao palco da arena 
política internacional foi acompanhada por uma profunda fragilização do bem-estar e da 
segurança dos indivíduos, que se traduz num progressivo desrespeito pelos direitos humanos à 
escala global. Tal verifica-se por dois motivos: primeiro, pela operacionalização da R2P se 
limitar ao domínio da persuasão moral, sem impacto efetivo nas ações do CSNU; segundo, pela 
ineficácia da Organização das Nações Unidas (ONU) na colmatação das ameaças individuais 
no interior dos Estados. Com efeito, em virtude de uma pluralidade de constrangimentos 
institucionais, a R2P tem-se cingido a uma aplicação discursiva, mediante o apelo à 
responsabilidade dos Estados pela proteção dos seus cidadãos contra os crimes de genocídio, 
limpeza étnica, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Contudo, na prática, 
multiplicam-se as situações em que os Estados negam claramente as suas responsabilidades de 
proteção, sem que exista uma resposta firme por parte dos decisores políticos internacionais. A 
este respeito, salientam-se atualmente as situações deteriorantes vividas na Síria, Myanmar, 
Iémen e Sudão do Sul, bem como a verdadeira “prisão humana” que está a ser constituída na 
Líbia.Quando se tem em conta o panorama internacional atual – marcado pelo ressurgimento 
de contradições geopolíticas entre as grandes potências, proliferação de conflitos armados, 
escassez de recursos naturais e alterações profundas nas dinâmicas migratórias e climáticas –, 
é percetível a necessidade de promover um reforço do regime internacional de proteção. No 
entanto, para o efeito, é necessário que a R2P funcione na prática. Tendo em conta esta 
problemática, a investigação procura explorar porque falhou a R2P, salientando a necessidade 
de atribuir instrumentos legais à doutrina, de modo a gerar a obrigatoriedade para cumprir com 
os seus princípios fundamentais. Para o efeito, devem ser criados uma série de mecanismos 
precaucionais que visem regular a atuação da ONU e propiciar o desbloqueio operacional do 
CSNU. Pretende-se, assim, fomentar um conjunto de práticas conducentes à proteção de 
populações vítimas de atrocidades em grande escala, bem como evitar a degradação dos direitos 
humanos à escala global. 
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