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RESUMO: O presente artigo, realizado por meio do método hipotético-dedutivo, tem o 

propósito de explanar sobre a atuação da Organização das Nações Unidas em relação à 

Primavera Árabe e à Guerra Civil na Síria, com o foco na atuação do Conselho de Segurança. 

A importância do estudo remete ao fato da guerra perdurar por quase uma década, dizimando 

a população Síria e atingindo uma escala global que afeta diversos países. Tratando-se 

especialmente da atuação da Rússia e de seus interesses no território Sírio, e o seu apoio a 

Bashar Al-Assad. Em contrapartida, há um apoio dos Estados Unidos aos rebeldes, 

fornecendo-lhes material bélico e treinamento. Tais condutas colocam a sociedade 

internacional diante de um impasse. Uma vez que, como membros permanentes do Conselho 

têm direito a veto, e muitas vezes utilizam de forma errônea para auferir vantagens dentro do 

cenário político. Consequentemente o verdadeiro propósito de manter a segurança e a paz 

acaba sendo deixado de lado. Nesse contexto, deve-se buscar uma alternativa de 

reorganização do Conselho de Segurança, por meio de um sistema de votação mais 

democrático, a fim de garantir que as medidas necessárias sejam tomadas em prol da 

coletividade e não apenas de interesse das grandes potencias.  
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ABSTRACT: The present article, realized through the hypothetical-deductive method, 

focuses on explain the United Nations actions in detriment of the Arab Spring and the Civil 

War in Syria, with main purpose on the Security Committee. The relevance of the study is 

sent to the fate that the war persists for almost a decade, decimating Syrian people and 
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achieving a global scale affecting thus many countries. Addressing specially the Russian 

actuation, its interests in Syrian territory and also its support to Bashar Al-Assad, in contrast, 

the United States supports rebels by providing them military equipment and also training. 

These behaviors put the international society in an impasse, since the permanent Council 

members have the right to veto, using it, in many cases, in a wrong way to earn advantages in 

the political scenario, putting its real purpose, which is keep security and peace, aside. In this 

context, an alternative for reform the Security Committee should be sought by a more 

democratic voting system, in order to ensure that the necessary measures are taken for the 

benefit of the community and not only for the great powers’ interests. 

 

Keywords: United Nations. Syria. Security Committee. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo objetiva demonstrar a (in)eficácia da Organização das Nações 

Unidas (ONU) frente à Primavera Árabe na Síria, que já chegou a quase uma década de 

conflitos. Buscar-se-á explanar os motivos que desencadearam a Primavera Árabe e as razões 

que impedem o Conselho de Segurança de intervir na Síria. 

 Devido à tensão no Oriente Médio, em decorrência de diversas manifestações em prol 

da democratização que desencadearam diversos conflitos em vários países, deu-se início à 

chamada Primavera Árabe. A guerra civil na Síria resulta de um desejo da população que 

anseia por um estado democrático, pois possui um governo ditatorial que está no poder há 

pelo menos meio século e que se recusa a ser destituído, utilizando como meio de represália a 

violência contra a própria população.  

Em face do cenário de destruição que afeta inúmeros inocentes e, principalmente, 

crianças que só conhecem a violência e a morte, durante a principal fase de desenvolvimento 

de um ser humano, pode se teorizar que a guerra está causando danos psicológicos 

irreversíveis. Tecendo uma geração de crianças traumatizadas, sem uma infância saudável, 

sem a educação e a cultura necessárias para sua formação e, muito provavelmente, sem futuro.  

Portanto, tem-se a necessidade de uma intervenção efetiva do Conselho de Segurança, 

a fim de aprovar medidas capazes de acabar com os conflitos para dar fim à crise humanitária 

que está atingindo os países a nível global. 
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O problema de pesquisa deste artigo é: quais os motivos que desencadearam a 

Primavera Árabe e por que ela perdura por quase uma década? Quais os motivos apresentados 

pela Rússia – um dos países membros possuidor do poder de veto – que impedem a tomada de 

medidas para cessar a guerra? Quais os motivos que impossibilitam o Conselho de Segurança 

da ONU de utilizar medidas eficazes para dar fim ao conflito? 

No primeiro tópico, desenvolveu-se um estudo sobre a criação da ONU após a 

Segunda Guerra Mundial, seu funcionamento e importância depois do Holocausto – período 

em que se viu a necessidade da criação de um órgão que tivesse a função de manter a paz e a 

segurança, para evitar que outras atrocidades viessem a ser cometidas pelo Estado contra a 

população.  

Já no segundo tópico, explana-se sobre o conflito que ocorre na Síria, um dos países 

do Oriente Médio que vem sofrendo com uma guerra civil, buscando dar enfoque aos motivos 

que desencadearam o confronto entre a população e o Estado dentro da chamada Primavera 

Árabe.  

O desenvolvimento da pesquisa foi instruído com a utilização de fontes bibliográficas 

diversas, constituída por livros e, principalmente, artigos científicos devido à atualidade do 

assunto. Ademais, também foram utilizadas matérias jornalísticas a respeito do tema. 

 

1 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS  

 

No início do século XX, antes de eclodir a Primeira Guerra Mundial, começava a 

nascer a ideia de instituir uma organização internacional para gerir fins políticos, sem se 

aprisionar a ideias militantes, que poderiam desequilibrar o poder.  

Porém, foi em 1918, no período pós-guerra que deixou um rastro de mortes e 

devastação, que grandes consequências econômicas colocaram os Estados Unidos no centro 

do mundo político internacional (XAVIER et al., 2007, p.19). Ou seja, posicionando o país 

em evidência nas tomadas de decisão. 

Assim, tendo como base um dos 14 pontos para estabelecer a paz, apresentado pelo 

então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, foi criada a Sociedade das Nações. 

Fundada por meio de um pacto, em 28 de abril de 1919 na Conferência de Paz, com o intuito 

de deliberar ações sobre ameaças à paz e à segurança internacional, incluindo-a no tratado de 

Versalhes (XAVIER et al., 2007, p.20).  
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Os termos do pacto de paz foram definidos pelos vencedores da grande guerra, que 

impuseram suas condições contra o inimigo derrotado, responsabilizando a Alemanha por dar 

início ao confronto.  

No entanto, anos se passaram e a Segunda Guerra Mundial eclodiu. Com isso, a 

Sociedade das Nações acabou sendo extinta, uma vez que não conseguiu cumprir o seu 

principal objetivo: evitar uma nova guerra.  

Durante a Segunda Guerra Mundial (1934-1945), os países aliados3 estavam 

comprometidos a reformar o sistema internacional e institucionalizar uma nova Organização 

Internacional, que de fato tivesse uma abrangência global.  

 

A universalização do Direito Internacional ocorreu após a Segunda Grande Guerra 

Mundial, em especial pela ocorrência da descolonização, haja vista que somente a 

metrópole tinha acesso à sociedade internacional. As relações internacionais eram 

bastante limitadas tendo em vista o número restrito de Estados soberanos existentes 

no plano global (GUERRA, 2017, p. 57).  

 

As atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial como o holocausto, que 

tirou a vida de aproximadamente 5,4 milhões de inocentes, demonstraram o quanto o homem 

pode ser desumano. Não houve apenas a violação de direitos humanos, mas também, a criação 

de um período de insegurança para os povos dos países que ficaram com o seu território e 

suas fronteiras desprotegidas. Conforme enfatiza Leite (2014, p.100): 

 

As Duas Grandes Guerras demonstraram como os indivíduos eram ignorados pelo 

Estados, pois naquele momento cidades inteiras foram destruídas, milhões de 

pessoas ficaram desamparadas, impossibilitadas de exercer direitos básicos para a 

sobrevivência, uma vez que a preocupação girava somente (e cegamente) em torno 

da destruição do inimigo. Não havia qualquer sistema de proteção para a população 

civil. Isso acontece principalmente porque não havia qualquer intervenção no Estado 

que cometia essas atrocidades com o povo do país inimigo, ou até mesmo, com os 

próprios nacionais, já que o ideal da soberania de cada país era demasiadamente 

valorizado. 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) foi fundada oficialmente no dia 24 de 

outubro de 1945 em uma conferência realizada na cidade de San Francisco, na Califórnia 

(EUA). Desse evento, nasceu a Carta das Nações Unidas, que foi assinada inicialmente por 51 

países e hoje conta com 193 países-membros. O documento foi criado com o propósito de 

ligar todos os países a fim de que possam trabalhar juntos para manter a paz e a segurança, 

sem interferir na soberania das nações (XAVIER et al., 2007, p.29). 

 
3  Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética formaram o grupo dos Aliados (NEVES, 2020, n.p.). 
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A carta da ONU define em seu preâmbulo o intuito de proteger as gerações vindouras 

do sofrimento causado pelas guerras, para atender a população do planeta que foi atingida por 

um sofrimento incalculável em decorrência das catástrofes causadas, buscando valorizar e 

assegurar a proteção dos direitos fundamentais, da dignidade da pessoa humana e, 

consequentemente, trabalhar na busca pela igualdade entre as nações. Além de fazer vigorar a 

justiça e a garantia de que os tratados firmados sejam cumpridos para, assim, promover o 

progresso social e a liberdade individual (ONU, 1945, n.p.). 

 

O dilema do mundo contemporâneo consiste em suprimir por completo a guerra, sob 

pena de se ver o fim da própria civilização. O mecanismo trazido pela Carta das 

Nações Unidas nesse sentido, evidentemente, dependerá dos próprios Estados que a 

constituem e, em última análise, da compreensão por parte dos seus países-membros 

do desastre que seria uma Terceira Guerra Mundial. Seguindo-se a história do 

Direito Internacional, que caminhou para declarar a ilegalidade da guerra, deve-se 

buscar meios possíveis de evitá-la em caráter permanente (MAZUOLLI, 2019, p. 

1009). 

 

Os princípios que embasam tal documento estão pautados na igualdade soberana entre 

todos os Estados-membros e a boa-fé com relação às obrigações que assumiram. Todos os 

membros deverão resolver seus conflitos e ideais distintos por meios pacíficos, sem o uso de 

força contra a plenitude territorial ou política, para que seja preservada a paz, a segurança e a 

justiça internacional. Deverão ainda, dar assistência quando necessário para às Nações Unidas 

e abster-se de ajudar qualquer Estado contra o qual a Organização estiver agindo de maneira 

coercitiva ou preventiva.  

A ONU é uma organização intergovernamental que regula relações entre Estados e de 

acordo a nível político sem prejuízo da autonomia de cada país na sua forma de governar. As 

Nações Unidas só interferem quando há uma violação internacional. Logo, não irão interferir 

nas relações internas de cada Estado que dependa da jurisdição dos mesmos. 

A Carta das Nações Unidas estabelece em seu capítulo III, artigo 7°4, os seis principais 

órgãos de sua composição criados para suprir as necessidades básicas da organização, 

enquanto os subsidiários5 são criados na medida da necessidade de cada organização.  

 
4
Artigo 7 
1. Ficam estabelecidos como órgãos principais das Nações Unidas: uma Assembleia Geral, um Conselho de 

Segurança, um Conselho Econômico e Social, um conselho de Tutela, uma Corte Internacional de Justiça e 

um Secretariado. 

2. Serão estabelecidos, de acordo com a presente Carta, os órgãos subsidiários considerados de necessidade. 
5Serão estabelecidos, de acordo com a presente Carta, os órgãos subsidiários considerados de necessidade (ONU, 

1945, n.p.). 
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O principal órgão deliberativo é a Assembleia Geral, a qual tem a função de discutir 

qualquer temática presente na carta, sendo composta por todos os Estados-membros. Por 

conseguinte, todos têm direito ao voto, não havendo distinção entre os países, sendo que estes 

não são obrigados a comparecer (MAZZUOLI, 2018, p.557). 

O Conselho de Tutela foi um órgão institucionalizado com a finalidade de administrar 

territórios que eram autônomos, isto é, que não possuíam uma forma de governo. Tendo como 

função principal proteger os povos, viabilizando o desenvolvimento, levando a uma 

progressiva independência até conseguirem estabelecer um governo próprio. Os feitos do 

Conselho de Tutela foram atingidos em sua plenitude. Até que em 1994 suas atividades foram 

suspensas, após a emancipação de todos os territórios tutelados, sendo que o último país foi 

Palau (MAZZUOLI, 2018, p.558). 

O Secretariado é um órgão administrativo, dirigido pelo Secretário Geral6, que é 

nomeado pela Assembleia Geral seguindo as orientações do Conselho de Segurança, com 

mandato de cinco anos, sendo possível reeleição. As funções realizadas pelo Secretário Geral 

são vastas e, muitas vezes, ultrapassam os limites da burocracia administrativa de mera 

representatividade, tendo um papel fundamental na diplomacia e auxiliando as Nações Unidas 

a alcançar seus objetivos, uma vez que ele é o rosto da Organização (GUERRA, 2017, p.300). 

Já o Conselho Econômico e Social é constituído por 54 representantes dos Estados 

membros, que são eleitos pela Assembleia Geral, cada um com direito a voto, com o veredito 

dado pela maioria dos votos. A principal função deste órgão é produzir relatórios e deliberar 

recomendações conforme artigo 627 da Carta das Nações Unidas. 

O principal órgão judiciário das Nações Unidas é a Corte Internacional de Justiça, 

composta por 15 juízes. Todos os membros fazem parte do estatuto deste órgão e estão 

sujeitos a aceitar o que lhes for imposto. Além disso, a Assembleia Geral e o Conselho de 

Segurança podem requerer um posicionamento sobre qualquer matéria jurídica, a fim de sanar 

dúvidas e resolver questões (GUERRA, 2017, p.303). 

 
6O atual secretário-geral da ONU é António Guterres (Portugal) – 2017/2021 (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 

2020, n.p.). 
7
Artigo 62 

1. O Conselho Econômico e Social fará ou iniciará estudos e relatórios a respeito de assuntos internacionais de 

caráter econômico, social, cultural, educacional, sanitário e conexos e poderá fazer recomendações a respeito de 

tais assuntos à Assembleia Geral, aos membros das Nações Unidas e às agências especializadas interessadas. 

2. Poderá, igualmente, fazer recomendações destinadas a promover o respeito e a observância dos direitos 

humanos e das liberdades fundamentais para todos. 

3. Poderá preparar projetos de convenções a serem submetidos à Assembleia Geral, sobre assuntos de sua 

competência. 

4. Poderá convocar, de acordo com as regras estipuladas pelas Nações Unidas, conferências internacionais sobre 

assuntos de sua competência (ONU, 1945, n.p). 
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 Dentre tantos órgãos, o Conselho de Segurança é um dos mais essenciais em razão de 

seu propósito: conservação da paz e da segurança internacional. É composto por 15 Estados, 

sendo que os Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia são membros 

permanentes e tem direito a veto. O restante dos membros é eleito pela Assembleia Geral8 

com o voto da maioria de 2/3 (dois terços) e permanecem no cargo por dois anos, não sendo 

possível reeleição. 

Ainda, conforme defendido pelo autor Guerra (2017, p 298): 

 

Os membros não permanentes do conselho foram inclusos por força da Resolução n-

1991-A da Assembleia Geral no em 17 de dezembro de 1963 que passou a vigorar 

dois anos depois, isso ocorreu porque as Nações Unidas quiseram levar em 

consideração a representatividade geográfica dos países membros, devem estar 

representados respectivamente por cinco Estados Africanos e Asiáticos, um da 

Europa Ocidental e dois da Oriental, dois Latino-americanos. 

 

Vale destacar que há critérios mais assíduos que são levados em conta na hora da 

votação para escolher os Estados que participarão do conselho, tais como o envolvimento em 

políticas de proteção e manutenção da paz e da segurança internacional. 

O Conselho analisa e delibera principalmente sobre temas processuais, apesar de poder 

analisar outras questões. Para que sejam aprovadas determinadas medidas, é necessário que 

haja a aprovação de nove membros, entre eles deve estar os cinco permanentes. Ante o 

exposto, mesmo que haja aprovação de 14 membros e um permanente vetar, tal questão não 

poderá avançar.  

O veto é utilizado como um recurso para impedir a implementação de questões com as 

quais os membros permanentes têm algum interesse particular, tais como vetar a aplicação de 

medidas coercitivas, ainda que tenha a maioria dos votos favoráveis. Esse sistema de votação 

prejudica a imparcialidade e a aprovação de medidas que poderia resolver questões de suma 

importância para o direito internacional. Segundo Mazzuoli (2018, p. 559): 

 

A maior crítica ao sistema de veto do Conselho de Segurança está ligada à flagrante 

desigualdade de direitos que têm os demais Estados-membros da ONU, que ficam à 

mercê daquilo que for decidido por tão somente cinco Estados (os com cadeira 

permanente no Conselho) numa situação de conflito internacional, ou que envolva 

questões importantes para a sociedade internacional como um todo. Por outro lado, 

objeta-se que as funções do Conselho de Segurança com seus membros em pé de 

 
8Além dos cinco membros permanentes os dez membros não permanentes que foram eleitos para mandatos de 

dois anos pela Assembleia Geral (com final de ano): Bélgica (2020); República Dominicana (2020); 

Estônia (2021); Alemanha (2020); Indonésia (2020); Níger (2021); São Vicente e Granadinas (2021); África do 

Sul (2020); Tunísia  (2021); Vietname  (2021) (CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS, 

2020, n.p). 
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igualdade, apesar de mais justas, seriam mais lentas e menos eficazes, o que poderia 

levar uma grande potência a se utilizar de inúmeros subterfúgios para se eximir de 

uma responsabilidade, quando compelida pelo Conselho de Segurança a fazer algo 

contrário aos seus interesses. Na realidade, o que temiam as grandes potências, à 

época da conclusão da Carta, era que uma deliberação do Conselho de Segurança 

pudesse ter consequências políticas importantes, em especial a adoção de medidas 

coativas, capazes de prejudicá-las sobremaneira sem que tivessem qualquer meio de 

defesa. Dessa forma, entenderam legítimo (e a sociedade internacional concordou…) 

atribuir a si mesmas o poder de recusa no cumprimento de tais encargos, porventura 

lançados por uma maioria de potências menores e menos interessadas. 

 

Nesse sentido, pode-se entender que nenhuma decisão será tomada, caso algum 

membro permanente não concorde. A Carta declara que o veto deveria ser utilizado caso 

algum Estado não esteja integralmente de acordo com a medida, podendo se abster da 

votação. E, nesse sentido, as ações serão realizadas apenas se houver aprovação de nove dos 

membros do conselho, podendo ser tomada mesmo que todos os cinco membros com cadeiras 

permanentes se abstenham.  

A Organização das Nações Unidas é composta por diversas instituições a fim de 

manter a paz, com intuito de resolução de conflitos sem a aplicação da violência, buscando 

medidas para manter a segurança. Para tanto, em seu Departamento de Operação e 

Manutenção da Paz, se dispõe a executar missões sob supervisão e território, sobre os quais a 

Organização possui jurisdição.  

 

Só em 2004, o Departamento de Operações de Manutenção da paz das Nações 

Unidas estimava existirem perto de 20 missões no terreno, sob a alçada da 

Organização. Sinal da necessidade de tropas militares no terreno no apoio às 

missões existentes e planeamento e readaptação de novas missões, mas também do 

papel de especialistas civis na criação de uma paz positiva, auto-sustentada e 

sustentável a médio-longo prazo. São estes agentes militares e civis que intervêm no 

acompanhamento e observação dos processos de paz iniciados após o conflito, seja 

pelo apoio a eleições livres e justas, seja pelo reforço do Estado de Direito e Boa 

Governação, tendo em vista um pleno desenvolvimento económico e social 

(XAVIER, 2007, p. 87).  

 

A evolução da ONU é histórica e grandiosa mesmo que, após 74 anos, ainda enfrente 

problemas acerca da resolução de conflitos de interesses. Embora seja disseminadora da 

democracia e da igualdade, a organização ainda apresenta dentro da própria estrutura uma 

forma de atuação que impede de alcançar seus objetivos.  

É evidente que a Organização das Nações Unidas tem um papel fundamental dentro do 

cenário internacional e que é uma grande conquista a junção dos Estados em prol de um bem 

maior, além de grandes feitos realizados por ela. No entanto, a preservação de medidas 
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arcaicas acaba monopolizando o poder, induzindo que medidas sejam tomadas de acordo com 

o seu interesse (MAZZUOLI, 2018, p.546). 

É nítida a importância que a ONU tem dentro do cenário global, que visa à proteção da 

dignidade da pessoa humana, buscando tutelar as pessoas de seu próprio Estado, para que 

novos conflitos não venham a ocorrer. Contudo, após décadas de criação, a sua atuação ainda 

é falha, pois está pautada em um regimento antigo, que visa privilegiar grandes potências que 

outrora venceram a Segunda Guerra Mundial. No entanto, os cargos dentro dessa organização 

não devem servir de troféus. Se isso ocorre, mais uma vez se vê uma disparidade de poder que 

visa o privilégio pessoal, deixando de lado a proteção dos que mais precisam e fracassando no 

seu intuito principal de manter a paz e a segurança.  

 

2 GUERRA NA SÍRIA  

 

A Síria é um país marcado pelo regime ditatorial, o que influenciou para desencadear a 

guerra que se estende por quase uma década, uma vez que o grande estopim foi a insatisfação 

da população com o regime governamental. As condições precárias e a situação de famílias 

vivendo na extrema pobreza contribuíram para a revolta do povo contra o Estado, o qual agiu 

com extrema violência. 

Localizada no Oriente Médio, mais especificamente no Sudoeste da Ásia, a Síria faz 

fronteira com o Mar Mediterrâneo e com outros cinco países. Possui extensão territorial de 

184.050 km², população aproximada de 21.906.156 habitantes (FRANCISCO, 2020, n.p.). 

A Síria é um país que sempre teve grande instabilidade governamental e a 

interferência de outros países. Obteve independência da França somente após a Segunda 

Guerra Mundial, em 17 de abril de 1946. Pouco antes de alcançar independência, a Síria 

firmou um acordo secreto com a União Soviética, sendo que em 1950 os soviéticos 

começaram a prestar auxílio econômico e militar ao Estado Sírio. Em contrapartida, a Síria 

servia como ponto de referência para os soviéticos no Oriente Médio, com o intuito de 

garantir sua presença e domínio da região, e também de manter equilíbrio nuclear durante a 

Guerra Fria (PICCOLLI et al., 2016, p.190). 

No final da década de 1970 Hafez Al-Asad assumiu o governo por meio de um golpe, 

mantendo-se no poder por três décadas, e sendo sucedido mais tarde pelo seu filho.  A 

ditadura instaurada pela família Al-Asad foi regada por conflitos e guerras com o objetivo de 
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conquistar territórios. Isso ocasionou afastamento nas relações sírio-soviéticas, porém logo 

retornaram com a aliança e os acordos (PICCOLLI et al., 2016, p.190). 

A Síria não foi o único país a demonstrar a sua insatisfação com a forma de governo. 

Uma onda revolucionária de manifestações e protestos contra regimes autoritários e 

autocráticos começaram a ocorrer a partir de 2010 em muitos países do Oriente Médio, dando 

início a chamada primavera árabe. Pela primeira vez na história as redes sociais foram 

utilizadas para propagar informações e dar mais força aos protestos. Com a esperança de 

alcançar uma sociedade democrática, muitos jovens com espírito crítico, foram à luta em 

busca de igualdade e liberdade, com o intuito de derrubar os governos autoritários (NARDI, 

2017, p.04). 

O marco inicial da Primavera Árabe, ocorreu na Tunísia9 em 2010, após a morte do 

jovem Mahamed Bouazizi que se suicidou em forma de protesto. Depois, vários países do 

mundo árabe iniciaram manifestações, sendo que, além da Tunísia houve protestos no Egito, 

Bahrein, Iêmen, Líbia, Síria e Jordânia cuja forma de governo em sua maioria era autoritário e 

autocrático, onde governantes permaneciam no poder por décadas (NARDI, 2017, p.04). 

Apesar de ter iniciado no ano de 2010, o movimento ganhou força em 2011, tendo por 

intuito rever todo o sistema político, e também econômico, devido à crise de desemprego e o 

fato de que muitas pessoas viviam na extrema pobreza sem capacidade de se sustentar. Diante 

da insatisfação da população com relação a ingerência dos governantes, se deu início as 

manifestações e aos conflitos em toda a região da Arábia Saudita. O destaque para essa 

manifestação foi o uso da internet como meio de comunicação atingindo um número maior de 

pessoas para tomar as ruas em prol de mudanças (BEÇAK; LONGHI, 2015, p.390). 

No entanto, apesar da onda revolucionaria no mundo islâmico, somente na Tunísia 

houve mudanças, conforme mostra Sanz (2017, n.p): 

 

Sete anos depois da eclosão de uma onda revolucionária no mundo árabe, apenas 

a Tunísia consolidou seu processo democrático no norte da África e Oriente Médio. 

Foi justamente no menor país do Magreb que teve início a insurreição regional que 

ficou conhecida como Primavera Árabe. O estopim foi o ato desesperado de um 

jovem vendedor de frutas que ateou fogo ao próprio corpo em protesto contra a 

opressão. A autoimolação de Mohamed Buazizi, que havia tido seu carrinho e suas 

mercadorias confiscadas pela polícia em 17 de dezembro de 2010 na localidade 

de Sidi Buzid, desencadeou uma revolta popular que forçou o ditador Zinel Abidin 

Ben Ali a fugir do país. Foi a primeira de uma série de revoluções que varreria uma 

 
9Primeiro dos países afetados, em dezembro de 2010. O contexto econômico, somado à repressão, à falta de 

representatividade e à desestabilidade social, levou a uma onda de manifestações após a morte do jovem 

Mohamed Bouazizi. A maior tensão entre governo e população era a falta de liberdade política, desemprego e 

desigualdades regionais (NARDI, 2017, p.04). 

about:blank
about:blank
about:blank
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dúzia de nações nos meses seguintes, mas todas as demais continuam sendo 

autocracias mais ou menos rígidas, como o Egito, ou se transformaram em Estados 

falidos, caso do Iêmen e Líbia, ou viraram sangrentos campos de batalha, o caso da 

Síria. 

 

A história da humanidade está repleta de grandes conflitos e de guerras, em períodos 

obscuros em que a guerra era vista como solução, independente do rastro de destruição e 

morte que ela deixava. Todas as guerras fazem uso de mentiras para enganar e convencer da 

demonização do inimigo, sendo arma estratégica para o convencimento de aliados e de 

justificativa para seus atos.  

A guerra civil na Síria não foi diferente, apenas teve uma peculiaridade: o povo estava 

contra seu governante. Porém, este não se importou em demonstrar seu poder perante a 

revolta da população que foi dizimada pelo exército governamental. Os conflitos tiveram 

início no mês de março de 2011, mas a situação no país era difícil antes mesmo da guerra, 

pois havia um grande descontentamento da população com relação ao governo do ditador 

(ZAHREDDINE, 2013, p.6). 

Após Al-Assad mandar seu exército acabar com a vida dos manifestantes, provocou 

revolta da população que já estava cansada de ser negligenciada. Começaram então a lutar 

para defender seus direitos que foram amplamente violados, ocasionando uma das situações 

mais violentas dos últimos anos. A população foi para as ruas requerer mudanças 

constitucionais que proporcionassem uma abertura política, o que foi veementemente negado. 

Diante de tais atrocidades foi criado o exército livre da Síria, formado por desertores militares 

dispostos a lutar contra as forças armadas do então presidente.  

A utilização de armas químicas constitui crime de guerra10, e sendo assim, é 

estritamente vedado o seu uso.  No entanto, Khan Sheikhoun, na província de Idlib em 2017, 

sofreu um ataque químico, fazendo com que 70 pessoas viessem a óbito e outras centenas 

ficaram feridas, sendo o ataque mais devastador desde de 2013.  Essa região é uma das áreas 

da Síria controladas pela oposição ao governo, por este motivo a cidade sofre bombardeios 

esporádicos desde o início da guerra (ANISTIA INTERNACIONAL, 2017, n.p.).  

Em 2013 foi aprovado pela Organização das Nações Unidas, de forma unânime a 

resolução 2118, que prevê a destruição de armas químicas na Síria, em decorrência de vários 

ataques químicos que ocorreram no país deixando centenas de pessoas mortas. O Conselho de 

 
10Estão previstos do artigo 8° do Decreto n° 4.388 de 25 de setembro de 2002, no Estatuto de Roma do Tribunal 

Penal Internacional, que são entendidos crimes de guerra aqueles que apresentam grave violação às Convenções 

de Genebra, tais como homicídio doloso, tortura, tratamentos desumanos, destruição ou apropriação de bens em 

grande escala, privação internacional de prisioneiros, entre outros (BRASIL, 2002, n.p.).  
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Segurança das Nações Unidas pediu a implementação imediata de tal resolução (NAÇÕES 

UNIDAS BRASIL, 2013, n.p.). 

Apesar de o Conselho de Segurança não implementar nenhuma medida efetiva, é 

produzindo relatórios da situação na Síria e os resultados são alarmantes, principalmente em 

relação as crianças que sofrem terrores inimagináveis. Em nota publicada em 05 de fevereiro 

de 2014 a ONU afirmou que: “Mortes, violência sexual, mutilações, tortura, detenções 

arbitrárias e negação de acesso à ajuda humanitária estão entre as violações registradas de 1º 

de março de 2011 a 15 de novembro de 2013” (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2013, n.p).  

No meio deste conflito civil, inocentes estão perdendo a vida e outros buscando 

refúgio em outros países para tentar sobreviver. As condições dos refugiados são 

extremamente precárias e a grande maioria vive abaixo da linha de pobreza, porém, o mais 

preocupante são as condições físicas e psicólogas das crianças que são marcadas pela 

guerra11. 

 Nesse momento está havendo uma guerra entre o povo, que busca direitos e uma vida 

com dignidade, contra seu governo que lidera de forma arcaica e que ambiciona mais o poder 

do que a liberdade de seu povo. O governo de Bashar Al-Assad não utiliza apenas a violência 

na guerra, mas diversos artifícios, como por exemplo, a exposição dos civis ao sofrimento, 

negando acesso básico a água, alimentação e abrigo12. Se trata de um crime contra a 

humanidade13 restringir direitos básicos a sobrevivência, como meio de persuasão e tortura. 

No ano de 2015, o levantamento feito pela ONU demonstra que mais de 200 mil 

pessoas perderam a vida e mais de um milhão ficaram feridas devido aos ataques. Esses dados 

mostram um imenso fracasso diplomático, depois de tentativas frustradas de interferência da 

ONU com o intuito de dar fim aos conflitos. A guerra persiste e os números só aumentam, 

 
11Para ajudá-las a encontrar formas de lidar com suas feridas psicológicas, até 31 de agosto de 2018 MSF havia 

realizado 10.212 consultas individuais de saúde mental e 18.358 sessões em grupo. A falta de perspectiva 

também afeta gravemente os migrantes. Na ilha de Lesbos, na Grécia, 9 mil pessoas estão retidas pela política de 

contenção de solicitantes de asilo. Equipes de MSF observaram, durante atividades de saúde mental com 

crianças, em 2018, que 25% delas se automutilaram, tentaram se matar ou tiveram pensamentos suicidas 

(MÉDICOS SEM FRONTEIRAS, 2019, n.p.) 
12A ONU estima que mais de 100 mil pessoas aprisionadas dentro e no entorno do campo de Yarmouk estejam 

em risco severo de inanição. Relatos sobre outras áreas sitiadas indicam desnutrição crônica de crianças e 

problemas de saúde causados por falta de acesso a nutrientes vitais e água potável. Desde o levante contra o 

presidente Bashar Al-Assad, em março de 2011, mais de 100 mil pessoas já foram mortas. A estimativa é de que 

9,3 milhões de pessoas necessitem de assistência humanitária urgente – incluindo 3,1 milhões de crianças. Desse 

total, 6,5 milhões são deslocados internos. Há mais de 2,3 milhões de refugiados sírios nos países vizinhos e no 

Norte da África (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2014, n.p.). 
13

Os Crimes contra a humanidade estão previstos no Estatuto de Roma, elencado no artigo sétimo e seus incisos, 

entendido como qualquer ataque a população civil, seja ele generalizado ou sistemático que se enquadre no rol 

do art. 7, crimes tais como, homicídio, extermínio, prisão ou outra forma de privação de liberdade indevida, 

qualquer ato desumano que causem grande sofrimento (BRASIL, 2002, n.p.). 
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estima-se que no Oriente Médio 12 milhões de civis necessitam de assistência humanitária 

(NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2015, n.p.). 

Atualmente está se discutindo proposta de uma nova Constituição para a Síria, apoiada 

pela ONU que terá o papel de facilitadora de tal processo14. “Em processo apoiado pelas 

Nações Unidas, 150 representantes – 50 do governo, 50 da oposição e 50 da sociedade civil – 

começaram hoje (30) a discutir, em Genebra, bases para a nova constituição da Síria” 

(NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2019, n.p.).  

Mas quando se investiga mais a fundo, é visível que não se trata apenas de uma guerra 

civil, pois há a interferência de outros países que veem na síria uma oportunidade de negócios. 

Algumas guerras são provocadas para que grandes potencias estatais possam intervir, e assim 

possam impor suas medidas e saírem como heróis, quando na verdade são o oposto. 

Quando se fala da Síria, é clara a intervenção da Rússia que apoia seu aliado de longa 

data, ajudando-o se manter no poder e em contrapartida os Estados Unidos dando suporte aos 

rebeldes contra o atual governante. Fica evidente que ainda existe um resquício de rivalidade 

dos dois países que perdura desde a Guerra Fria, pois não conseguem deixar de lado seus 

problemas e ainda disputam quem tem mais poder. 

Essa guerra mostra a importância dos direitos humanos, que apesar de alcançar 

diversas conquistas, ainda há muito para lutar. O Estado ainda se utiliza de seu poder para agir 

sem pensar na população, que são os que mais sofrem no meio da ambição desenfreada pelo 

poder. É uma guerra que poderia ter sido findada há muito tempo se fosse submetida as leis 

internacionais, e ainda, se os países deixassem de lado rivalidades antigas que interferem hoje 

em decisões e medidas que poderiam ser tomadas para salvar vidas inocentes. 

 

3 A (IN)EFICÁCIA DO CONSELHO DE SEGURANÇA NA SÍRIA   

 

A principal função do Conselho de Segurança é evitar conflitos e garantir a 

manutenção da paz e a segurança internacional. Esse conselho é considerado por muitos o 

mais importante da ONU, já que sua função é extremamente significativa. Para isso, o órgão é 

responsável por produzir relatórios e executar decisões de forma a efetivar seu grande 

objetivo.  

 
14

Em nota, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse esperar que “as partes cooperem com 

boa fé para uma solução”; que respeitem as resoluções das Nações Unidas; e que demonstrem “um forte 

compromisso com a soberania, independência, unidade e integridade territoriais do país” (NAÇÕES UNIDAS 

BRASIL, 2019, n.p.). 
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Vale destacar que o Conselho de Segurança, dentre os demais órgãos, é o único que 

tem poder deliberativo e que pode usar meios coercitivos para almejar tal feito. É comum que 

a ONU se utilize de meios políticos para discutir questões e chegar a um acordo, deixando de 

lado a violência e apelando para a diplomacia. No entanto, o Conselho de Segurança não se 

priva a essas normas. 

 

Já o mediador, a junta de conciliação, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, 

não trabalham à base desse compromisso. Incumbe-lhes resolver o conflito, 

compondo as partes ainda que com o eventual sacrifício — ditado pelas 

circunstâncias — da norma jurídica aplicável. Se conseguem promover entre as 

partes a recomposição, pondo termo ao conflito, terão realizado a tarefa que lhes é 

própria. Se o fazem garantindo, ao mesmo tempo, o primado do direito, tanto melhor 

(REZEK, 2018, p.409). 

 

O Conselho de Segurança é composto por 15 países-membros, dentre eles a China, 

Estados Unidos, França, Rússia e Reino Unido. Esses são membros permanentes e, por isso, 

têm direito a veto.  

Pelo Conselho são impetrados o poder de comando do monopólio militar e autoridade 

para impor meios coercitivos. Contudo, essas ações são, geralmente, aplicadas em prol da 

coletividade, para a proteção da segurança e da paz. Diferente do que acontece com as 

decisões tomadas em relação à interferência nos conflitos da Síria.  

A guerra na Síria, consequência direta da Primavera Árabe, que deixou milhares de 

pessoas mortas, feridas e refugiadas no Oriente Médio, teve consequências internacionais 

desde o início de seu despontamento. 

A devastação deixada pelos conflitos foi uma ameaça direta à estabilidade e 

manutenção da segurança em nível internacional. Seus impactos não foram apenas políticos, 

como também econômicos, patrimoniais e culturais.  

Os conflitos geraram a destruição de patrimônios culturais do país, mas também, 

pessoais. Com isso, muitos cidadãos perderam suas casas e precisaram buscar refúgio em 

outros países. Ademais, o grande número de mortos e feridos gerou uma crise humanitária.  

A mobilização em solidariedade às vítimas dessa calamidade foi em escala global e 

atingiu diversos países. Membros ou não da ONU, numa tentativa de minimizar os danos, as 

nações se viram frente à necessidade de ajudar os refugiados e prestar auxílio, para garantir a 

proteção e dignidade da pessoa humana. 

Em face da necessidade urgente de ações concretas, a situação foi encaminhada ao 

Conselho de Segurança das Nações Unidas para que pudessem decidir qual medida efetiva 
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deveria ser tomada. No entanto, o que se viu foi apenas um jogo de interesses, que interferiu e 

prejudicou esse processo.  

 

No entanto, a ação destas potências - e, por conseguinte, do Conselho de Segurança 

- acerca da situação síria está constantemente instrumentalizada por seus planos 

estratégicos na região, bem como por suas aspirações geopolíticas no tocante ao 

cenário internacional. Como resultado, se observa a impotência do órgão ao lidar 

com a situação e a consequente prorrogação da crise em questão (GUIMARÃES; 

CARVALHO, 2017, p. 70). 

 

Diante dos exemplos da atualidade, como os afloramentos de conflitos no Oriente 

Médio, a interferência do Conselho de Segurança deveria ser mais efetiva. Incluindo, por 

exemplo, uma colaboração dos demais Estados-membros, principalmente em ocasiões como 

estas que ameaçam a paz global.  

No entanto, ao analisar como se comporta o órgão em questão, percebe-se um desvio 

total de sua principal função e uma falha no que tange a manutenção da paz internacional. 

Lembrando sempre que se trata de uma guerra permanente que não afeta apenas a Síria, mas 

os demais países, que sofrem com a crise dos refugiados.  

Após mais de 70 anos de criação da ONU, esperava-se um amadurecimento e 

comprometimento com os propósitos que basearam seu nascimento. No entanto, só se 

visualiza um completo descaso em relação aos civis que estão tendo seus direitos 

constantemente violados nessa guerra.  

Vê-se o Estado, que deveria proteger, desrespeitando a segurança da população e a não 

interferência efetiva da comunidade internacional15 nos conflitos. 

Quando a guerra na Síria eclodiu, as discussões acerca do que deveria ser feito para 

contornar a situação imediatamente se iniciaram fervorosamente no Conselho de Segurança 

da ONU. No entanto, nesses debates, houve um grande distanciamento entre a realidade e a 

teoria, deixando claro que o órgão multilateral e imparcial, cujo intuito seria preservar a 

segurança, se perdeu.  

 Como já explanado anteriormente, o órgão passou a ser um palco de disputa de 

interesses individuais, resultando diretamente na incongruência da função do conselho diante 

da fragilidade de certos assuntos, tornando-se inconsistente.  

 
15 O recurso a medidas de Capítulo VII não pode nem ser posto a serviço de agendas individuais, nem ser 

arbitrário ou excessivamente liberal, sob pena de uma desvalorização do critério da ameaça à paz e segurança 

internacionais como gatilho acionador da coerção, e sob risco de uma intervenção indevida e indiscriminada em 

assuntos internos (como se sabe o Artigo 2.7 da Carta proíbe a ingerência em assuntos internos salvo em 

situações colocadas sob a égide do Capítulo VII) (AMORIM, 1998, p.7). 
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Outrossim, é possível visualizar que os membros permanentes do conselho estão 

fazendo uso de sua posição para defender seus interesses. É extremamente decepcionante 

assistir o poder sendo utilizado de forma tão negligente com questões de tamanha 

importância, deixando de lado o bem da coletividade. 

 

O Conselho de Segurança é notoriamente um lugar para a diplomacia codificada, 

ritualística, permeada por artifícios de protocolo, sutilezas de linguagem e táticas 

processuais que podem tanto mascarar quanto tornar mais evidente os interesses de 

seus membros. As posições nacionais dos Estados não devem ser 

descontextualizadas da conjuntura. As correlações de força no âmbito da ONU estão 

em constante mutação, assim como a dinâmica dentro do Conselho e as alianças, 

coalizões e arranjos de ocasião que influenciam o comportamento de seus membros. 

Um mesmo Estado, por inúmeras razões, pode ter posições diferentes com o passar 

do tempo. Por isso, ao observador externo não convém aferrar-se a fatalismos de 

interpretação que somente se aplicam a determinada circunstância (GARCIA, 2013, 

p. 101). 

 

Nessa guerra, com interesses divididos, a Rússia e os Estados Unidos parecem estar 

mais preocupados com a disputa de poder entre eles. De um lado está o governo russo, 

apoiador do atual presidente da Síria, Bashar Al-Assad. Já no outro lado, estão os EUA, que 

apoia a oposição, fornecendo treinamento e armamento para a população lutar, com a 

justificativa de que a Rússia fornece armas para o ditador – consequência notória da Guerra 

Fria.  

A disputa de poder dessas duas grandes potências mundiais em cima da região síria 

pode ter uma explicação muito clara: a Síria é um satélite para os demais países do Oriente 

Médio e, por isso, a região é muito desejada. Inclusive, durante o mandato do presidente 

Barack Obama, houve a evidência do desejo por uma intervenção militar no país, mesmo sem 

poder mandar suas tropas militares para a Síria, além do interesse em alterar seu regime 

governamental (GUIMARÃES e CARVALHO, 2017, p.73). 

Posteriormente, a Rússia também recebeu apoio da China – que tem envolvimento 

político com o país – nessa disputa de poderes. Com isso, o conflito na Síria tem três 

membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU de lados opostos, por puro 

interesse e rivalidade política.   

A Comissão Internacional sobre Intervenção Estatal formulou em 2001 um relatório 

que foi denominado de Responsabilidade de Proteger. Nesse documento, foram formuladas 

diretrizes que os países deveriam acatar para dar fim às barbáries que eram cometidas. Para 

tanto, impuseram-se três pilares principais:  
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O primeiro pilar trata a proteção dos cidadãos de crimes e atrocidades em massa, 

com base no princípio da soberania do sistema internacional, o segundo se refere à 

comunidade internacional, e se comprometendo com os demais países para 

prevenção de possíveis atrocidades que possam comprometer a paz, e por fim o 

terceiro que trata da responsabilidade Internacional de agir em casos que o Estado de 

mostra incapacitado de proteger a população” (GUIMARÃES; CARVALHO, 2017, 

p.76). 

 

É nítido que, com base nos pilares citados, seria plenamente justificável que houvesse 

uma interferência por parte do Conselho de Segurança, o que não acontece. Isso demonstra 

claramente a falha em proteger a população síria, vítima de seu próprio Estado, e a 

incompetência em evitar ameaças à paz e à segurança internacional.  

A inércia por parte do conselho está ligada a dois membros, Rússia e China, que vetam 

toda e qualquer sugestão, proposta pelos outros integrantes, de uma intervenção militar no 

território da Síria. Os dois aliados demonstram puramente uma motivação por interesses 

políticos, econômicos e militares entre si.  

Em novembro de 2017, a Rússia somou dez vetos em ações do Conselho de 

Segurança, todos feitos desde o início da guerra civil na Síria. As duas últimas oposições 

foram em relação às investigações acerca de armas químicas utilizadas na guerra16. Mesmo 

veementemente proibido, com base na resolução 2118, há evidências suficientes da utilização 

desses armamentos. Os gases utilizados, quando não causam morte, são profundamente 

prejudiciais à saúde, podendo alterar e danificar o DNA (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2017, 

n.p.). 

Com esse cenário, é visível como países que detém o monopólio usam o poder 

conferido a eles para manter interesses individuais, como no caso da Rússia e seus vários 

vetos que impossibilitam o fim da guerra em questão.  

A inexistência da intervenção direta do Conselho de Segurança é decorrência de um 

sistema arcaico que priorizou os vencedores da Segunda Guerra Mundial. O que implica em 

controvérsia muito grande dentro de uma organização que deveria prezar pelos direitos 

fundamentais e Estados Democráticos de Direito.  

A crise gerada pela guerra faz com que haja uma evasão em massa da população, que 

busca abrigo e proteção em outros países, transformando cidadãos sírios em refugiados de 

guerra. Essa tensão ganhou grande enfoque nos últimos anos, pois a população tenta fugir do 

conflito atravessando fronteiras, na maioria das vezes, sem a devida segurança.  

 
16Em 26 de outubro, o mecanismo denunciou que o Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIL/Da’esh) foi o 

responsável pelo uso do agente mostarda de enxofre num ataque em Umm Hawsh, em setembro de 2016, e o 

governo sírio foi responsável pela liberação de gás sarin em Khan Shaykhun, em abril de 2017 (NAÇÕES 

UNIDAS BRASIL, 2017, n.p.). 
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Com isso, estima-se que em torno de seis milhões de cidadãos sírios não vivam mais 

nas suas casas, de acordo com relatório divulgado pela Comissão de Inquérito sobre a Síria17. 

Diante dessa tragédia, muitas pessoas sofrem de danos psicológicos por assistirem, de mãos 

atadas, familiares e amigos perdendo suas vidas.  

Cabe ao Conselho de Segurança mudar suas regras quanto aos vetos. Pois, de todos os 

órgãos da ONU, este é o único que possui uma hierarquia diferente em relação à votação. Tal 

mecanismo, prejudica as decisões verdadeiramente imparciais, como no caso da guerra na 

Síria, que não ganha uma interferência efetiva devido aos vetos de dois membros 

permanentes, aliados entre si por interesse político.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo tinha como objetivo responder os seguintes problemas de pesquisa: 

quais os motivos que desencadearam a primavera árabe e porquê ela perdura por quase uma 

década? Quais os motivos apresentados pela Rússia um dos países membros que possuem 

poder de veto, impedido que medidas sejam tomadas para cessar a guerra? Quais os motivos 

que impedem o Conselho de Segurança da ONU de utilizar medidas eficazes para dar um fim 

ao conflito?  

O estudo realizado procurou elucidar o contexto da Primavera Árabe, dando enfoque à 

guerra na Síria, país no qual a busca pela democracia ainda é algo utópico. A represália 

sofrida pelo povo sírio é uma das maiores atrocidades cometidas pelo homem.  

Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU surgiu com o intuito de proteger a população 

do Estado que, muitas vezes, utiliza de seu poder para justificar ações que prejudicam seus 

próprios cidadãos. No entanto, quase 75 anos depois, aquela que prometeu proteção, hoje se 

mostra corrompida, deixando disputas de poder prevalecerem e impedirem o fim de uma 

guerra. 

Trata-se, portanto, não somente de uma guerra civil na Síria, é um conflito 

internacional. Com o envolvimento direto das duas grandes potencias mundiais, não se vê 

apenas o povo sírio contra seu governo, mas também os Estados Unidos mais uma vez contra 

a Rússia, munindo essa guerra com recursos.  

É por este conflito de interesses que a guerra no Oriente Médio perdura por quase uma 

década e não há sinal de desfecho. Sendo membros permanentes do Conselho de segurança, a 

 
17Dados divulgados pela ONU, no dia 12 de agosto de 2018 (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2018, n.p.). 
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Rússia, juntamente com a China, são responsáveis por vetar todas as propostas de 

intervenção. A Rússia, por interesse no território, uma vez que é satisfatória a aliança que ela 

tem com o país, e a China, por puro interesse e apoio político à nação russa.   

 Com isto, a ONU, que nasceu democrática, mostra que dentro de sua própria estrutura 

é corrompida por uma hierarquia, privilegiando os países que venceram a Segunda Guerra 

Mundial. Ao mesmo tempo em que não existe essa necessidade, já que as grandes potências 

se mostraram mais interessadas em obter vantagem do que resguardar a segurança 

internacional.   

 A partir do presente trabalho, ao analisar os fatos narrados, percebe-se que os conflitos 

sírios se transformaram em uma crise humanitária que assola a comunidade internacional. 

Diante disto, se faz mais do que necessária uma mudança no sistema do Conselho de 

Segurança da ONU, para que os membros permanentes não tenham mais o direito ao veto. 

Tendo em vista que esse direito não é democrático e está alimentando interesses políticos, ao 

invés de proteger a coletividade, sendo controverso à Carta das Nações Unidas.  
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