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RESUMO

A ONU, surgida com o fim a Segunda Guerra Mundial, vem à tona com o intuito de alinhar os interesses da comunidade internacional, até então dispersa e individualista, de modo

a tentar concretizar a paz e a boa convivência entre as nações ao redor do globo. Ainda assim, a atuação da organização se vê tolhida desde o início de suas operações. As

mazelas existentes nos países-membros e uma considerável gama de acontecimentos lesivos aos Direitos Humanos têm passado intocados por entre os dedos da ONU. O

Conselho de Segurança, órgão de maior poder atuante na entidade, apesar de ter em mãos a legitimidade e a força para requerer ações por parte dos países por ele abrangidos,

por várias vezes optou por se manter inerte em face dos reveses por ele apreciados. A própria formação do Conselho, cujos membros permanentes tem força individual de veto,

acaba por prejudicar a defesa aos Direitos Humanos e a própria proteção à dignidade da pessoa humana. Justifica-se a afirmação pela distorção que acaba por ocorrer devido a

tais vedações, tão perniciosas à manutenção da ordem internacional em certas situações, além de manipuladoras no sentido de que desviam sua própria finalidade com a

intenção de atender aos interesses de uma só nação em detrimento de outras, menos favorecidas e desprovidas de capacidade modificadora quanto à sua realidade. Vem este

estudo analisar as raízes históricas desse jogo de interesses que permeia das decisões da ONU por meio da explanação de suas diretrizes, a exemplificação de casos cujo

desfecho ignominioso se deu pela inatividade da organização internacional e, se possível, propor medidas passíveis de adoção quanto à modificação do funcionamento estrutural

do Conselho de Segurança, de forma que se possa assegurar a solidificação efetiva da Organização das Nações Unidas como ímpar organismo protetor dos Direitos Humanos,

posto acima de interesses externos e intocado pela eventual parcialidade de seus membros.
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