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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar os possíveis limites à atuação do Conselho 
de Segurança da ONU ao agir com o intuito de preservar a paz internacional, de 
acordo Carta das Nações Unidas e o papel da Corte Internacional de Justiça na 
verificação da legalidade dos atos deste Órgão. O Conselho de Segurança foi 
incumbido de amplos poderes pela Carta para garantir a segurança e a paz 
internacional. No entanto, tais poderes, como se verá, não são e nem poderiam ser 
ilimitados. Assim, faz-se mister analisar até que ponto o Conselho de Segurança 
pode atuar e quais são as possibilidades de se revisar judicialmente seus atos, a fim 
de resguardar a legalidade. 

 

Palavras-chaves: Conselho de Segurança. Corte Internacional de Justiça. Direito 
Internacional. Limites. Revisão Judicial. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this essay is to analyze the possible limits to action of the United 
Nations Security Council, when acting with the purpose to preserve international 
peace and security and the role of the International Justice Court in reviewing the 
legality of the Security Council’s actions. The Security Council was given a broad 
range of powers by the U.N. Charter, in order to maintain international peace and 
security. However, these powers, as it will be seen, are not, nor could they be, 
unlimited. Therefore, it is important to analyze up to which point the Security Council 
can act and what are the possibilities to judicially review its acts, in order to 
guarantee its legality. 

 

Keywords: Security Council. International Court of Justice. International Law. Limits. 
Judicial Review.  
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1. INTRODUÇÃO. 

 

A Organização das Nações Unidas surgiu tendo como um de seus principais 

objetivos evitar a eclosão de novos conflitos bélicos, de forma a evitar o perecimento 

da humanidade. Este objetivo está inscrito no preâmbulo da Carta das Nações 

Unidas e demonstra, claramente, o papel que a Organização pretende desempenhar 

no âmbito do Direito Internacional. 

 

A fim de atingir esta finalidade, foi desenvolvido um sistema de segurança 

coletiva, cuja peça principal é o Conselho de Segurança da Organização das 

Nações Unidas. É ele o principal órgão incumbido de manter a paz e a segurança 

internacionais. 

 

O Conselho de Segurança, de acordo com a Carta da Organização das 

Nações Unidas1 é composto por cinco membros permanentes – Estados Unidos da 

América, República Popular da China2, Federação Russa3, Reino Unido da Grã-

Bretanha e Irlanda do Norte e República da França – além de 10 membros rotativos, 

eleitos para um mandato de três anos, sendo os assentos distribuídos com base em 

critérios geográficos.  

 

                                                
1 Carta da Organização das Nações Unidas. Disponível em: 
<http://www.oas.org/dil/port/1945%20Carta%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es%20Unidas.pdf>. 
Acesso em 16 out. 2012 
2 Inicialmente, a China Nacionalista, liderada por Chiang Kai-Shek é que deveria integrar o Conselho 
de Segurança. A pós a vitória dos Comunistas, liderados por Mao Tse-Tung, a república chinesa 
transferiu-se para a ilha de Taiwan. Até 1971, a ilha de Taiwan, com a denominação de República 
Chinesa é que ocupou o assento. Contudo, em 1971 a República Popular da China passou a ocupar 
o lugar de Taiwan na Organização das Nações Unidas, incluindo o Conselho de Segurança. Sua 
entrada teve apoio dos Estados Unidos da América, que buscavam aproximar-se da China Comunista 
para contrabalancear a influência Soviética. Lista de países membros da Organização das Nações 
Unidas. Disponível em <http://www.un.org/en/members/index.shtml#r>. Acesso em 21 nov. 2012. 
3  A redação original da Carta, que ainda está em vigor, dispõe que a União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas é membro permanente no Conselho de Segurança. Contudo, tendo em visto a 
sua dissolução em 24/12/1991, a Rússia ingressou como sua sucessora, com o apoio das outras ex-
repúblicas soviéticas, agora agrupadas em torno da Comunidade dos Estados Independentes. Lista 
de países membros da Organização das Nações Unidas. Disponível em 
<http://www.un.org/en/members/index.shtml#r>. Acesso em 21 nov. 2012. 
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Seus poderes, que estão dispostos, especialmente, nos Capítulos VI e VII da 

Carta da Organização das Nações Unidas, são verdadeiramente amplos, podendo 

aplicar desde sanções econômicas até intervir militarmente contra um Estado ou 

grupo de Estados. Justamente pela sua amplitude, desde a Conferência de São 

Francisco, houve a preocupação de se estabelecer até que ponto o Conselho de 

Segurança pode agir, ou seja, quais seriam as possíveis limitações a estes poderes. 

 

Contudo, ao longo da Guerra Fria, o Conselho de Segurança esteve de certa 

forma, imobilizado pelos vetos lançados pela União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas e pelos Estados Unidos, de forma que a falta de ação por parte do 

Conselho postergou o debate acerca dos limites a seu poder. A partir da década de 

1990, entretanto, houve uma verdadeira “reativação” do Conselho, em razão da 

hegemonia dos Estados Unidos da América. Assim, o Conselho de Segurança 

passou a ser mais atuante, aplicando novamente sanções contra determinados 

Estados. 

 

Com efeito, até a invasão do Kuait pelo Iraque em 1990, o Conselho de 

Segurança passou 659 resoluções e impôs duas sanções – contra a Rodésia e a 

África do Sul. Por outro lado, de 1990 até 1996, o Conselho de Segurança passou 

mais de 400 resoluções, além de impor sanções a, ao menos, 11 países4. 

 

Em razão desta evidente reativação, não tardou para que se reacendesse a 

questão acerca dos limites do poder do Conselho. Nesse sentido, por exemplo, está 

a questão poste pelo Juiz Mohamed Shahabuddeen em seu voto apartado no caso 

Lockerbie, em 1991: 

“A questão ora levantada pela recusa da Líbia em reconhecer 
a validade da Resolução 748 (1992) diz respeito à hipótese de que 

                                                
4 AKANDE, Dapo. The International Court of Justice and the Security Council: Is There Room for 
Judicial Control of Decisions of the Political Organs of the United Nations?. The International and 
Comparative Law Quarterly. Vol. 46, No. 2 (Apr., 1997), p.309. Disponível em 
<http://www.jstor.org/stable/760719>. Acesso em 11 set 2012. 
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uma decisão do Conselho de Segurança possa sobrepor-se aos 
direitos dos Estados e, em caso afirmativo, se existem limites ao 
poder do Conselho de caracterizar determinada situação como uma 
que justifique a produção de decisão que acarrete tais 
consequências. Há limites ao poder de apreciação do Conselho? No 
equilíbrio de forças que suporta a estrutura das Nações Unidas na 
ordem internacional, há algum ponto concebível a partir do qual uma 
questão jurídica pode ser suscitada quanto à competência do 
Conselho de Segurança para produzir tais resultados? Caso haja 
limites, quais são eles e que órgão, senão o Conselho de Segurança, 
é competente para dizer quais são esses limites?” (tradução nossa)5 

 

Hodiernamente, a Primavera Árabe levou a novas intervenções do Conselho 

de Segurança (a instalação de uma no-flying zone sobre a Líbia) e a possibilidade 

de uma ação militar no conflito da Síria, além dos danos causados pelas sanções 

impostas ao Irã6 levanta, de novo, a questão de até que ponto o Conselho de 

Segurança pode atuar e se há a possibilidade de revisão judicial de seus atos, para 

garantir o controle de legalidade. 

 

 Portanto, o presente trabalho busca responder a pergunta: existe a 

possibilidade de controle jurisdicional dos atos do Conselho de Segurança da 

Organização das Nações Unidas, com base no artigo VII da Carta, por parte da 

Corte Internacional de Justiça? 

 

Para tanto, o trabalho está dividido em duas partes. A primeira busca analisar 

quais seriam os possíveis limites a atuação do Conselho de Segurança. Esta parte 

                                                
5No original: “The question now raised by Libya's challenge to the validity of resolution 748 (1992) is 
whether a decision of the Security Council may override the legal rights of States, and, if so, whether 
there are any limitations on the power of the Council to characterize a situation as one justifying the 
making of a decision entailing such consequences. Are there any limits to the Council's powers of 
appreciation? In the equilibrium of forces underpinning the structure of the United Nations within the 
evolving international order, is there any conceivable point beyond which a legal issue rnay properly 
arise as to the competence of the Security Council to produce such overriding results? If there are any 
limits, what are those limits and what body, what are those limits and what body, if other than the 
Security Council, is competent to say what those limits are?” Questões de interpretação e aplicação 
da Convenção de Montreal de 1971, resultante do incidente aéreo de Lockerbie. Líbia v. Estados 
Unidos da América. Medidas Cautelares. Voto apartado de Mohamed Shahabudden. Decisão de 14 
de abril de 1992. Disponível em: <http://www.icj-cij.org/docket/files/89/7227.pdf> Acesso em: 24 out. 
2012 
6 NORTH, Gary. A suicida política monetária do Irã. Disponível em 
<http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1428>. Acesso em 11 nov. 2012.  
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faz-se necessária, pois, para que haja qualquer tipo de controle de legalidade, é 

preciso antes reconhecer os limites do Conselho. Ocorre que, caso não existam 

limites, perde-se a razão de ser de qualquer tipo de controle de legalidade. 

 

Assim, na primeira parte, tenta-se demonstrar que os poderes do Conselho de 

Segurança não são absolutos, sendo limitados tanto pelas normas de jus cogens 

quanto pela própria Carta da Organização das Nações Unidas, que é, justamente, a 

fonte dos poderes do Conselho. 

 

Na segunda parte, é feita uma análise acerca da constituição e competências 

da Corte Internacional de Justiça e defende-se a idéia de que a Corte Internacional 

de Justiça pode pronunciar-se acerca da legalidade dos atos do Conselho de 

Segurança. Também serão analisados dois casos em que foi discutida a 

possibilidade de revisão judicial. 
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2. OS LIMITES À ATUAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA 

 

O Capítulo VII da Carta das Nações Unidas estabelece que cabe ao Conselho 

de Segurança resolver questões relativas à agressão, ameaça à paz e violação da 

segurança internacional. O artigo 39 determina que:  

 

O Conselho de Segurança determinará a existência de qualquer 
ameaça à paz, ruptura da paz ou ato de agressão, e fará 
recomendações ou decidirá que medidas deverão ser tomadas de 
acordo com os Artigos 41 e 42, a fim de manter ou estabelecer a paz 
e a segurança internacionais.7 

 

 Os Artigos 41 e 42, por sua vez, ditam que: 

 

Artigo 41: O Conselho de Segurança decidirá sobre as medidas que, 
sem envolver o emprego de forças armadas, deverão ser tomadas 
para tornar efetivas suas decisões e poderá convidar Membros das 
Nações Unidas a aplicarem tais medidas. Estas poderão incluir a 
interrupção completa ou parcial das relações econômicas, dos meios 
de comunicação ferroviários, marítimos, aéreos, postais, telegráficos, 
radiofônicos, ou de qualquer outra espécie e o rompimento das 
relações diplomáticas. 

Artigo 42: No caso de o Conselho considerar que as medidas 
previstas no Artigo 41 seriam ou demonstrarem que são 
inadequadas, poderá levar a efeito, por meio de forças aéreas, 
navais, ou terrestres, a ação que julgar necessária para manter ou 
restabelecer a paz e a segurança internacionais. Tal ação poderá 
compreender demonstrações, bloqueios e outras operações, por 
parte das forças aéreas, navais ou terrestres dos Membros das 
Nações Unidas.8 

 

 Examinando o Artigo 41 e sua redação, parece claro que ele não estabelece 

limites claros à atuação do Conselho de Segurança. A dicção do artigo, ao 

mencionar que as medidas “poderão incluir” deixa claro que o rol de ações do 

                                                
7  BRANT, Leonardo Nemer Caldeira (org.). Comentário à Carta das Nações Unidas. Belo 
Horizonte: CEDIN, 2008. p.595  
8  BRANT, Leonardo Nemer Caldeira (org.). Comentário à Carta das Nações Unidas. Belo 
Horizonte: CEDIN, 2008. pp 625 e 655. 
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Conselho é apenas exemplificativo e não taxativo.9 Dessa forma, alguns autores 

defenderam a tese de que o Conselho de Segurança possui liberdade para que, 

identificando qualquer tipo de ameaça a paz, ele pode decidir livremente entre todas 

as possibilidades de medidas a serem tomadas, como se verá. 

 

 De fato, a imprecisão dos termos constantes nos artigos referentes aos 

poderes delegados ao Conselho de Segurança da ONU foi pouco debatida, mas 

nem por isso pode se dizer que escapou aos olhos dos diplomatas e doutrinadores 

na época. Em 1950, Jon Foster Dulles – diplomata americano e secretário de Estado 

na administração Eisenhower – comentou que: 

 

 [o] Conselho de Segurança não é um corpo que simplesmente aplica 
a lei acordada. Ele é uma lei em si mesmo [...] Nenhum princípio de 
direito foi colocado para guiá-lo; ele pode decidir de acordo com o 
que pensa ser o correto.10 

 

 No mesmo sentido, o ilustre jurista Hans Kelsen sustentou que “[o] propósito 

da aplicação de ações sob o artigo 39 não é o de manter ou restaurar a lei, mas de 

manter, ou restaurar a paz, o que não é necessariamente idêntico com o Direito”.11 

 

 Esta visão de Hans Kelsen se baseia na idéia de que, o Conselho de 

Segurança, na qualidade de principal órgão executivo das Nações Unidas foi 

deliberadamente eximido de quaisquer limites legais quando atuando dentro de seu 

propósito de manter a paz. Isso porque as funções de manutenção e restauração da 

paz podem ser realizadas de forma mais eficaz quando o Conselho de Segurança 

decide livremente se, quando, contra quem e como reagir a ameaças a paz 
                                                
9 GORDON, Jay. The Sword of Damocles: Revisiting the Question of Whether the Security Council is 
Bound by Law. Chicago Journal of International Law, Chicago, Vol. 12, N. 2 (2012). 608p. 
Disponivel em: <http://www.invisiblewar.net/wp-content/uploads/2010/08/Sword-of-Damocles1.pdf>.  
 
10 “The Security Council is not a body that merely enforces agreed law. It is a law unto itself… No 
principles of law are laid down to guide it; it can decide in accordance with what it thinks is expedient.” 
HAPPOLD, Matthew, Reviewing the Security Council: The Role of Other International Organisations. 
University of Luxembourg Law. Luxemburgo, Working Paper N. 4, 2011. p3. Disponivel em: 
<http://ssrn.com/abstract=2011870>. Acesso em 04 out 2012 
11 KELSEN, Hans. A Organização das Nações Unidas. São Paulo: Del Rey. 2006. 
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internacional. Assim, o Conselho de Segurança, em razão desta função política, 

deve ter uma grande margem de discricionariedade ao decidir como manter a paz12. 

   

 No entanto, a evolução ao longo do tempo do Direito Internacional e da 

doutrina vem afirmando a tese de que, em que pese a posição de Kelsen, o 

Conselho de Segurança é, de fato, limitado pelo Direito. Neste sentido, é valido 

transcrever parte da decisão do Tribunal Penal para a Ex-Iugoslávia acerca da 

limitação do poder do Conselho: 

 

O Conselho de Segurança é [...] sujeito a certas limitações 
constitucional, independente de quão abrangentes seus poderes sob 
esta constituição possam ser. Estes poderes não podem, em 
qualquer caso, ir além dos limites de jurisdição da Organização, sem 
mencionar outras limitações específicas ou aquelas que podem 
derivar da divisão interna de poderes dentro da Organização. De 
qualquer forma, nem o texto, nem o espírito da Carta, concebem o 
Conselho de Segurança como sendo legibus solutus (não restritos 
pela lei)13.(tradução nossa) 

 

 No mesmo sentido, a Corte Internacional de Justiça, no caso “Admissão a 

Organização das Nações Unidas”, em 1948, entendeu que “o caráter político de um 

órgão não pode liberá-lo da observância das provisões estabelecidas pela Carta 

quando elas constituem limitações no seu poder ou critério de julgamento”.14 

 

                                                
12 REINSICH, August. Developing Human Rights and Humanitarian Law Accountability of the Security 
Council for the Imposition of Economic Sanctions. The American Journal of International Law. Vol. 
95, N. 4, Oct. 2004. p. 856. Disponível em: <www.Jstor.org/stable/2674632>. Acesso em 11 nov 
2012. 
13Texto original: “The Security Council is . . . subjected to certain constitutional limitations, however 
broad its powers under the constitution may be. Those powers cannot, in any case, go beyond the 
limits of the jurisdiction of the Organization at large, not to mention other specific limitations or those 
which may derive from the internal division of power within the Organization. In any case, neither the 
text nor the spirit of the Charter conceives of the Security Council as legibus solutus (unbound by 
law)”. Disponível em: <http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm>. Acesso em 
22/10/2012. 
14 No original: "The political character of an organ cannot release it from the observance of the treaty 
provisions established by the Charter when they constitute limitations on its powers or criteria for its 
judgment” (tradução nossa). Condições de Admissão de um Estado à qualidade de Membro da 
Organização das Nações Unidas. Disponível em <http://www.icj-cij.org/docket/files/3/1821.pdf>. 
Acesso em 11 nov 2012. 

http://www.jstor.org/stable/2674632
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Ainda que se reconheça, portanto, que o Conselho de Segurança tem ampla 

autonomia para, dentro de suas atribuições, tomar decisões que visem cumprir seu 

objetivo de garantir a paz e a segurança internacionais, parece certo que esta 

amplitude de poderes não implica que estes sejam ilimitados. O juiz Bustamente, no 

caso “Certas Despesas (1961)” entendeu que todas as resoluções da do Conselho 

de Segurança e da Assembleia-Geral deveriam estar revestida de uma legalidade 

formal – em relação ao quórum de votação e a forma que esta será feita – e 

legalidade substantiva – conformidade da resolução com a Carta da Organização 

das Nações Unidas e com o Direito Internacional15. 

 

 Portanto, o presente capítulo busca analisar quais seriam as limitações do 

Conselho de Segurança no tocante ao que o Juiz Bustamente chamou de 

“legalidade substantiva”. Assim, para facilitar a análise das possíveis limitações, o 

presente capítulo está dividido em duas partes. A primeira, relativa às normas de jus 

cogens, busca remontar a origem de tais normas, sua definição, alguns exemplos 

deste tipo de norma e como elas podem limitar os poderes do Conselho. A segunda 

parte, por outro lado, busca na própria Carta da Organização das Nações Unidas as 

limitações aos poderes do Conselho de Segurança. 

 

2.1”Jus Cogens” 

 

 O principal limite ao poder de decisão e atuação do Conselho de Segurança 

são as normas peremptórias de Direito, que não podem ser derrogadas, conhecidas 

como jus cogens. 

 

 O jus cogens é mencionado expressamente na Convenção de Viena sobre o 

Direito dos Tratados, de 1969. As normas de jus cogens se sobrepõem à autonomia 

                                                
15 Certas despesas das Nações Unidas (artigo 17, parágrafo 2 da Carta) Opinião dissidente do Juiz 
Bustamante. Disponível em <http://www.icj-cij.org/docket/files/49/5279.pdf>. Acesso em 06 dez 2012. 
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da vontade dos Estados e não podem ser derrogados que por tratados, quer por 

costumes ou por princípios gerias de Direito Internacional16. 

 

 Entretanto, a noção de jus cogens já vinha sendo tratada muito antes da 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados17. Com efeito, desde os teólogos 

espanhóis do século XVI – mais notadamente, Francisco de Vitória e Francisco 

Suárez18 -, passando por Hugo Grócio no Século XVII, já existia a idéia de que 

existiriam certos princípios que seriam considerados como “direito natural 

necessário”19. Para Wolff e Vattel, deveria existir uma lei natural a todos os Estados 

e que qualquer tratado que contrariasse este direito necessário seria considerado 

ilegal.20 

 

 Fundamentando-se, portanto, na noção de direito natural, os autores da 

época chegaram a conclusão de que haveria normas impossíveis de serem 

alteradas pelos Estados. De igual forma, traçaram a distinção entre o direito 

voluntário – aquele baseado no consenso dos Estados e por eles criado – e o Direito 

Natural necessário, que existia independente da vontade dos Estados e por eles não 

poderia ser alterado por normas de direito voluntário.21 

 

 A partir do século XIX, com a maior relevância do juspositivismo, a noção de 

uma lei superiora e natural acima da vontade dos Estados passou a cair em desuso, 

                                                
16 MAZZUOLI, Valerio de Olveira. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Revista dos 
Tribunais 2007. P. 117. 
17  NIETO-NAVIA, Rafael. International Peremptory Norms (Jus Cogens) And International 
Humanitarian Law. [S.I.:s.n.] p. 3. Disponível em < 
www.iccnow.org/documents/WritingColombiaEng.pdf>. Acesso em 23 out 2012. 
18 ACCIOLY, Hidelbrando. Manual de Direito Internacional Público. São Paulo: Saraiva 2009. 109 
p.  
19  NIETO-NAVIA, Rafael. International Peremptory Norms (Jus Cogens) And International 
Humanitarian Law. [S.I.:s.n.]  p. 5. Disponível em < 
www.iccnow.org/documents/WritingColombiaEng.pdf>. Acesso em 23 out 2012. 
20 NIETO-NAVIA, loc. cit. 
21  NIETO-NAVIA, Rafael. International Peremptory Norms (Jus Cogens) And International 
Humanitarian Law. [S.I.:s.n.]  p. 7. Disponível em < 
www.iccnow.org/documents/WritingColombiaEng.pdf>. Acesso em 23 out 2012. 
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mas não completamente esquecida.22 Entretanto, não se pode negar que na época, 

a visão predominante era a de que o Direito Internacional era criado unicamente 

pela vontade dos Estados e, portanto, não conhecia qualquer tipo de restrição ou 

limites. Portanto, qualquer coisa poderia ser acordada entre os Estados, caso eles 

assim desejassem.23 

 

 Destoando desta visão, alguns autores defenderam ainda a existência do jus 

cogens. De acordo com Oppenheim, existiriam alguns princípios de direito 

universalmente reconhecidos que tornariam nulos quaisquer tratados que os 

contrariassem. Da mesma forma, a força peremptória destes princípios seria 

reconhecida universalmente.24 Como exemplo, ele citou que um tratado apoiando a 

prática de pirataria seria nulo justamente por contrariar estas normas imperativas.25 

 

 Após a Primeira Guerra Mundial, a noção de jus cogens passou a ter maior 

aceitação formal dentro do Direito Internacional. Nesse sentido, o artigo 20 do Pacto 

da Liga ou Sociedade das Nações26 estabeleceu uma norma obrigando os países a 

não contrair obrigações contrárias ao Pacto, o que, na interpretação do Juiz 

Schücking da Corte Permanente de Justiça, seria a cristalização forma do jus 

cogens. Em seu voto apartado no caso Oscar Chinn, disse o nobre Juiz: 

 

“O Pacto da Liga das Nações, como um todo, e em particular, no seu 
Artigo 20 (...) teria pouco valor se os tratados concluídos em 
desacordo com ele não fossem considerados nulos em absoluto, ou 
seja, como sendo considerados automaticamente sem efeito. E eu 

                                                
22 NIETO-NAVIA, loc. cit. 
23 NIETO-NAVIA, loc. cit. 
24 HOSSEIN, Kamrul. The Concept of Jus Cogens and the Obligation Under The U.N. Charter. Santa 
Clara Journal of International Law, V.5, n. 2 (2006). p. 74. Disponível em < 
http://www.scujil.org/volumes/v3n1/3>. Acesso em 23 out. 2012. 
25 HOSSEIN, Kamrul, loc. cit 
26 Art. 20. Os Membros da Sociedade reconhecem, cada um no que o concerne, que o presente 
Pacto aborda as obrigações ou acordos inter se incompatíveis com seus termos e comprometem-se 
solenemente a não contrair semelhantes acordos ou obrigações para o futuro. 
Se antes de sua entrada na Sociedade, um membro assumiu obrigações incompatíveis com os 
termos do Pacto, deverá tomar medidas imediatas para delas se libertar. Pacto da Liga das Nações. 
Disponível em <http://www.nepp-dh.ufrj.br/sociedade_nacoes6.html>. Acessado em 12/11/2012. 
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dificilmente acreditaria que a Liga das Nações teria adentrado na 
codificação do Direito Internacional se não fosse possível, ainda hoje, 
criar um jus cogens, cujo efeito seria que, uma vez tendo os Estados 
concordado com certas regras de direito e tendo admitido que estas 
regras não poderiam ser alteradas se não por uma regra do mesmo 
tipo e qualquer ato contrário a esta norma seria automaticamente 
nulo e sem efeito.”27 

 

 Da mesma forma, o Estatuto da Corte Permanente Internacional de Justiça, 

adotada em 1920, previa, dentre as fontes de direito passíveis de serem aplicadas 

na resolução dos casos os “princípios de Direito reconhecidos pelas Nações 

Civilizadas”.28 

 

 Após as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, o conceito de jus cogens 

passou a ter ainda maior relevância. A Corte Internacional de Justiça discutiu a 

existência dentro do Direito Internacional de normas que estariam em uma posição 

especial e que deveriam receber um nível particular de proeminência29. Em sua 

interpretação da Convenção sobre Genocídios30 a Corte declarou que: 

 

“As origens e características daquela convenção, os objetivos 
perseguidos pela Assembléia-Geral e os Estados Contratantes, as 
relações que existem entre as provisões da Convensção, entre si, e 
entre estas provisões e objetivos, fornecem elementos para a 
interpretação da vontade da Assembléia-Geral e das partes. As 
origens da Convenção demonstram que era a intenção das Nações 
Unidas condenar e punir o genocídio como “um crime sob o Direito 
Internacional” envolvendo a negação do direito de existência de um 
grupo humano inteiro, uma negação que choca a consciência da 
humanidade e resulte em grandes perdas para a raça humana e que 
é contrária a lei moral e o espírito e finalidades da resolução Nações 

                                                
27  Opinião apartada do juiz M. Schücking. Disponível em <http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_AB/AB_63/06_Oscar_Chinn_Opinion_Schucking.pdf>. Acesso em 09/11/2012. 
28  NIETO-NAVIA, Rafael. International Peremptory Norms (Jus Cogens) And International 
Humanitarian Law. [S.I.:s.n.]  p. 12. Disponível em < 
www.iccnow.org/documents/WritingColombiaEng.pdf>. Acesso em 23 out 2012. 
29  NIETO-NAVIA, Rafael. International Peremptory Norms (Jus Cogens) And International 
Humanitarian Law. [S.I.:s.n.]  p. 12. Disponível em < 
www.iccnow.org/documents/WritingColombiaEng.pdf>. Acesso em 23 out 2012. 
30 A Convenção sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio foi adotada pela Assembléia 
Geral das Nações Unidas em 9 de dezembro de 1948, na forma da Resolução 260. A Convenção 
entrou em vigor em 12 de janeiro de 1951. Nela, o crime de genocídio foi definido em termos legais, 
tornando-se um dos principais marcos do Direito Internacional. Disponível em 
<http://treaties.un.org/doc/publication/UNTS/Volume%2078/v78.pdf>. Acesso em: 09/11/2012.  
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Unidas (resolução 96(1) da Assembléia-Geral, 11 de Dezembro de 
1946). A primeira conseqüência a surgir desta concepção é que os 
princípios por trás da Convenção são princípios reconhecidos pelas 
nações civilizados como obrigatórias aos Estados, mesmo sem 
qualquer obrigação contratual. Uma segunda conseqüência é o 
caráter universal tanto da condenação do genocídio e da cooperação 
necessária para “livrar a humanidade de flagelo tão odioso” 
(Preâmbulo da Convenção). A Convenção sobre Genocídio foi então 
concebida pela Assembléia-Geral e pelos Estados contratantes para 
ser definitivamente universal em escopo.  

[...] seu objetivo [da Convenção sobre a Prevenção e Punição do 
Crime de Genocídio] é, por um lado, garantir a própria existência de 
certos grupos humanos e, por outro, confirmar e garantir os mais 
elementares princípios de moralidade. Em tal convenção os Estados 
contratantes não têm qualquer interesse próprio; possuem apenas, e 
tão somente, um interesse comum, especificamente o de atingir 
aqueles princípios, que são a própria razão de ser da Convenção [...] 
Aqueles ideais que inspiraram a Convenção embasam, por virtude da 
vontade comum das partes, o fundamento das próprias provisões.31” 

 

 Estas visões e construções teóricas ao longo do tempo serviram de base para 

a proposta do artigo 53 da Convenção de Viena sobre Tratados, conforme 

apresentado pela Comissão de Direito Internacional da Organização das Nações 

Unidas em 196932.   

 

O jus cogens foi tratado especificamente na Convenção de Viena sobre 

Direito dos Tratados em dois artigos, o 53 e 64. Dispõe o artigo 53 que: 

 

“Artigo 53. Tratado em conflito com uma norma imperativa de direito 
internacional geral (jus cogens). É nulo um tratado que, no momento 
de sua conclusão, conflite com uma norma imperativa de Direito 
Internacional geral. Para os fins da presente Convenção, uma norma 
imperativa de Direito Internacional Geral é reconhecida pela 
comunidade internacional dos Estados como um todo, como norma 
da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser 
modificada por norma ulterior de Direito Internacional geral da 
mesma natureza.” 

 
                                                
31 Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. p. 12 
 
32  NIETO-NAVIA, Rafael. International Peremptory Norms (Jus Cogens) And International 
Humanitarian Law. [S.I.:s.n.]  p. 15. Disponível em 
<www.iccnow.org/documents/WritingColombiaEng.pdf>. Acesso em 23 out 2012. 
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 Por sua vez, o artigo 64 dita que: 

 

“Artigo 64. Superveniência de uma nova norma imperativa de direito 
internacional geral (jus cogens). Se sobrevier uma nova norma 
imperativa de Direito Internacional geral, qualquer tratado existente 
que estiver em conflite com essa norma torna-se nulo e extingue-se” 

 

 Como se percebe, na forma como foi colocada na Convenção de Viena de 

1969, o jus cogens está na posição mais alta na escala hierárquica das normas, 

posto se tratar de norma em relação à qual nenhuma derrogação é permitida, a não 

ser por outra norma de mesmo valor, ou seja, somente uma nova norma de jus 

cogens pode revogar outra anterior. Por derrogação, deve se entender a conclusão 

de um acordo ou tratado internacional que afaste a aplicação da norma imperativa 

de Direito Internacional geral. Nesse sentido, tais normas passam a ser superiores a 

qualquer outro tipo de norma internacional, advinda quer de tratado internacional, 

quer de costume geralmente aceito. Em realidade, como leciona Mazzuoli, as 

normas de jus cogens estão em situação de superioridade ao próprio Direito 

Internacional Público, estando no topo da hierarquia das normas da sociedade 

internacional. Tais normas constituem um mínimo legal de seguridade da ordem 

mundial e manifesta a crescente institucionalização da sociedade internacional33 

 

 Entretanto, a Convenção, apesar de finalmente positivar a noção de jus 

cogens deixou de enfrentar um problema específico: o de como identificar qual seria 

o conteúdo específico desse tipo de norma. A própria Comissão de Direito 

Internacional reconheceu este problema ao afirmar que: 

 

 “a formulação do artigo não está livre de dificuldades, posto não 
haver nenhum critério simples através do qual seria possível 
identificar uma norma geral de Direito Internacional como tendo o 
caráter especial de jus cogens. Em realidade, a grande maioria das 

                                                
33 MAZZUOLI, Valerio de Olveira. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Revista dos 
Tribunais 2007. p.119. 
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regras gerais de direito internacional não possuem este caráter e os 
Estados podem afastá-las através de tratado”34 

 

 Essa dificuldade em identificar quais seriam, exatamente, as normas de jus 

cogens levou a discussões tanto no meio doutrinário quanto no meio diplomático. 

Durante os anos 60 e 70 muitos países do então chamado Terceiro Mundo tentaram 

revestir certas normas com tal caráter para atender seus interesses.35 

 

 Um exemplo desta situação encontra-se nas tratativas da Convenção das 

Nações Unidas Sobre o Direito do Mar 36  de 1982. Nela os países em 

desenvolvimento tentaram aprovar dispositivos acerca do leito dos mares que 

impedissem a exploração destes pelos países ricos. No entanto, estas propostas 

foram rejeitadas pelos países ocidentais desenvolvidos. Por conseqüência, os 

países em desenvolvimento se voltaram às normas de jus cogens, sustentando que 

o princípio do patrimônio comum, conforme dispunha a resolução 2749 da 

Assembléia Geral da ONU, era um princípio inderrogável de Direito Internacional.  

 

 Apesar destas dificuldades apontadas, não se pode negar que a grande 

maioria dos países aceitou a existência deste tipo de norma específica e alguns 

critérios básicos para identificar tais normas já foram reconhecidos por vários 

doutrinadores.37 

 

                                                
34 Report of the of the International Law Commission on the work of its Eighteenth Session, 4 May - 19 
July 1966, Official Records of the General Assembly, Twenty-first Session, Supplement No. 9 
(A/6309/Rev.1). p. 249. Disponível em 
<http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_191.pdf> . Acesso em 22 nov. 2012. 
35 HOSSEIN, Kamrul. The Concept of Jus Cogens and the Obligation Under The U.N. Charter. Santa 
Clara Journal of International Law, V.5, n. 2 (2006). Disponível em < 
http://www.scujil.org/volumes/v3n1/3>. Acesso em 23 out. 2012. 
36 HOSSEIN, Kamrul. The Concept of Jus Cogens and the Obligation Under The U.N. Charter. Santa 
Clara Journal of International Law, V.5, n. 2, 2006. p. 74. Disponível em < 
http://www.scujil.org/volumes/v3n1/3>. Acesso em 23 out. 2012. 
37 MAZZUOLI, Valerio de Olveira. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Revista dos 
Tribunais 2007. p. 121. 
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 Para que uma norma possa ser considerada como sendo uma norma 

peremptória de Direito Internacional, elas devem possuir, portanto, certas 

características.  

 

 Ela deve ser uma norma geral de Direito Internacional, ou seja, deve ser 

distinta das normas meramente regionais. Ela deve ser obrigatória a toda a 

Comunidade Internacional e não somente a grupos específicos de Estados que, seja 

por costume, seja por tratado, tenham reconhecido a existência de alguma norma 

obrigatória somente a eles. 

 

 Isto é necessário, pois as normas de jus cogens não existem para resguardar 

o interesse individual dos Estados, mas sim os interesses maiores da Comunidade 

Internacional como um todo38. Assim, não faria sentido reconhecer normas de jus 

cogens aplicadas a apenas alguns Estados. 

 

 Ademais, a norma deve ser aceita e reconhecida pela Comunidade 

Internacional de Estados como um todo. Conforme expresso pela Comissão de 

Direito Internacional, nos trabalhos preparatórios para a Convenção de Viena sobre 

Direito dos Tratados, a expressão “como um todo” (as a whole) foi utilizada com o 

objetivo de evitar que todos os Estados devessem reconhecer a norma como sendo 

obrigatória39.  

 

 Assim, a norma não precisa ser por todos os Estados, não deve ser unânime. 

Certamente, um pequeno grupo de Estados agindo em conjunto não podem criar 

normas de jus cogens como desejam e obrigar os demais Estados a seguir suas 

determinações. Entretanto, da mesma forma, um pequeno grupo de Estados não 

                                                
38  NIETO-NAVIA, Rafael. International Peremptory Norms (Jus Cogens) And International 
Humanitarian Law. [S.I.:s.n.]  p. 17. Disponível em < 
www.iccnow.org/documents/WritingColombiaEng.pdf>. Acesso em 23 out 2012. 
39 NIETO-NAVIA, loc. cit. 
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pode obstar a criação ou a aceitação de certas normas internacionais (não teriam o 

poder de veto).40 

 

 É possível, portanto, que Estados acabem obrigados por normas que não 

concordaram com a criação. Um exemplo disso está em tratados cujo objeto os 

tornem mais importantes, como os de Direito Humanitário. Da mesma forma, se um 

tratado ou convenção codificar normas que já são obrigatórias por serem de 

natureza costumeira, muitos Estados que não fazem parte da convenção ou tratado 

em questão podem acabar sendo obrigados pelos termos do princípio de direito 

Costumeiro codificado.41 

 

 Por fim, a norma só poderá ser alterada por uma de mesma posição 

hierárquica no Direito Internacional. 

 

 Ainda que o conteúdo específico das normas de jus cogens possa estar em 

aberto, a doutrina e a jurisprudência internacionais concordam com relação a 

algumas normas específicas que seriam inderrogáveis. Nesse sentido, leciona 

MAZZUOLI: 

 

Não há exemplos de normas de jus cogens na Convenção de Viena, 
como se disse. O que fez a Convenção foi reconhecer a existência 
do jus cogens, mas sem especificar seu conteúdo, sugerindo apenas 
que suas normas fossem análogas às de ordem pública em Direito 
Internacional. Entretanto, parece haver consenso que um tratado que 
permita o genocídio, o tráfico de escravos, a guerra de agressão, a 
tortura ou a pirataria, como proíbe a Carta das Nações Unidas, por 
exemplo, deve ser considerado nulo por contrariar o jus cogens. Da 
mesma forma, integrariam também o jus cogens internacional as 
normas proibitivas da discriminação, as que asseguram a 
autodeterminação dos povos, bem assim os princípios de Direito 

                                                
40 HOSSEIN, Kamrul. The Concept of Jus Cogens and the Obligation Under The U.N. Charter. Santa 
Clara Journal of International Law, V.5, n. 2, 2006. p. 80. Disponível em 
<http://www.scujil.org/volumes/v3n1/3>. Acesso em 23 out. 2012. 
41 HOSSEIN, Kamrul. The Concept of Jus Cogens and the Obligation Under The U.N. Charter. Santa 
Clara Journal of International Law, V.5, n. 2 (2006). Disponível em < 
http://www.scujil.org/volumes/v3n1/3>. Acesso em 23 out. 2012. 
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Internacional Humanitário. A própria jurisprudência internacional já 
aceitou essa tese. A título de exemplo, a Corte Internacional de 
Justiça, em 1970, no caso Barcelona Traction, deixou assente que o 
Direito Internacional impõe aos Estados certas obrigações erga 
omnes, derivadas, no moderno direito das gentes, da ilegalidade de 
atos de agressão, do genocídio, de princípios e normas relativos a 
direitos básicos das pessoas humanas, inclusive a proteção contra a 
escravidão e a discriminação racial, o que possibilitaria (ao menos 
implicitamente) a outros Estados da sociedade internacional o direito 
de pedir a nulidade do tratado em caso de ofensa aos seus 
interesses.42 

 

 Rafael Nieto-Navia, por outro lado apontou os seguintes exemplos43: 

 

“(i) Normas que tem importância fundamental para o comportamento 
da comunidade internacional de Estados como um todo e constituem 
a base lógica para todo o sistema, como o princípio da boa-fé; 

(ii) Normas que são necessárias para a estabilidade da ordem 
jurídica internacional, como o da pacta sunt servanta e os princípios 
gerais de Direito, como res inter alios acta; 

(iii) Normas consideradas como tendo finalidades humanitárias, 
incluindo certos princípios de direitos humanos e as normas de 
Direito Humanitário Internacional; 

(iv) Normas vinculantes a todos os Estados recém surgidos, mesmo 
sem o seu consentimento expresso, por terem sido estabelecidas 
pela comunidade internacional. Exemplos são os princípios de 
liberdade em alto mar ou o patrimônio comum da humanidade, a 
proteção do meio ambiente e o respeito pela independência dos 
Estados. 

 

 Em razão deste caráter especial de inderrogabilidade das normas de jus 

cogens e sua posição hierarquicamente superiora às demais normas de direito 

internacional, parece claro que sua existência constitui um limite aos poderes de 

atuação do Conselho de Segurança. 

 

                                                
42 MAZZUOLI, Valerio de Olveira. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Revista dos 
Tribunais 2007. p. 120. 
43  NIETO-NAVIA, Rafael. International Peremptory Norms (Jus Cogens) And 
International Humanitarian Law. [S.I.:s.n.]  p. 17. Disponível em < 
www.iccnow.org/documents/WritingColombiaEng.pdf>. Acesso em 23 out 2012. 
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 No caso “Aplicação da Convenção sobre Prevenção e Punição do Crime de 

Genocídio (Bósnia-Herzegovina v. Servia e Montenegro)”, o juiz da Corte 

Internacional de Justiça Hersch Lauterpacht expressou a idéia de que o Conselho de 

Segurança não pode violar normas de jus cogens. Em sua opinião separada, o Juiz 

deixou claro que o artigo 103 da Carta das Nações Unidas – que prescreve que as 

decisões da ONU se sobrepõem a outras obrigações internacionais dos países 

signatários – não pode se aplicar a conflitos entre as resoluções do Conselho e as 

normas de jus cogens. Isso se daria exatamente por causa da hierarquia e porque, 

sendo inderrogáveis, não faria sentido que a Carta das Nações Unidas permitisse 

que tais normas fossem atropeladas.44 

 

 Assim, as normas de jus cogens servem de limites para as decisões do 

Conselho de Segurança da ONU em razão de sua posição hierarquicamente 

superiora às normas e direitos advindos de tratados. Se as normas de jus cogens se 

sobrepõem aos tratados e limitam a capacidade das partes acerca do que negociar, 

também, por razão lógica, acabam por limitar os poderes das organizações nascidas 

com base em tratados45. 

 

 Isso porque, uma Organização Internacional, ainda que possua amplos 

poderes, ainda sim somente poderá ter aqueles que lhes forem conferidos pelos 

Estados Membros. Como um sujeito “derivado” ou “secundário” de Direito 

Internacional, as Organizações são constituídas pela vontade dos Estados, pela 

transferência de poderes, a criação resultante não pode possuir mais poderes que 

aqueles de seus criadores (Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet). Por 

outro lado, a idéia de que os membros da Organização das Nações Unidas podem 

                                                
44 REINSICH, August. Developing Human Rights and Humanitarian Law Accountability of the Security 
Council for the Imposition of Economic Sanctions. The American Journal of International Law. Vol. 
95, N. 4, Oct. 2004. p. 858. Disponível em: <www.Jstor.org/stable/2674632>. Acesso em 11 nov 
2012. 
45  ORAKHELASHVILI, Alexander. The acts of the Security Council: Meaning and Standards of 
Review. Max [S.I.] Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 11, 2007 – p. 155. Disponível 
em <www.mpil.de/shared/data/pdf/pdfmpunyb/04_orakhelashvili_11.pdf>. Acesso em 11 nov 2012 

http://www.jstor.org/stable/2674632
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coletivamente afastar normas de jus cogens simplesmente criando uma organização 

internacional careceria de maior lógica46. 

 

 Dessa forma, ainda que possam existir certas dificuldades em delimitar 

exatamente quais são as normas de jus cogens tanto para a doutrina, quanto para a 

jurisprudência internacionais, parece claro que o amplo reconhecimento acerca de 

sua existência bem como de sua posição hierarquicamente superiora dentro do 

Direito Internacional, confere a este tipo de norma um limite que não pode ser 

violado por nenhum Estado, Organização Internacional e, por conseqüência, pelo 

Conselho de Segurança da ONU.  

 

2.2 A Carta das Nações Unidas. 

 

 A Carta das Nações Unidas também é vista como uma importante fonte de 

limites para a atuação do Conselho de Segurança da Organização das Nações 

Unidas. A Carta estabeleceu as competências de cada órgão e delegou seus 

poderes específicos. Assim, parece claro que a Carta, ao mesmo tempo em que 

confere poderes aos variados órgãos das Nações Unidas, também os limita. Sob 

este aspecto, vale mencionar a opinião apartada do Juiz ad hoc Jennings sobre este 

papel da Carta: 

 

“Todos os poderes discricionários de tomadas de decisões com 
base no Direito necessariamente derivam do Direito e são, 
portanto, governados e qualificados pelo Direito. Isso é assim 
porque a única autoridade de tais decisões advém do Direito. 
Não seria logicamente possível alegar representar o poder e a 
autoridade da Lei e, ao mesmo tempo, alegar estar acima da 
Lei.”47 

 
                                                
46 REINSICH, August. Op. Cit. p.859 
47 Questões sobre a aplicação e interpretação da Convenção de Montreal para a prevenção de crimes 
de terrorismo. 110p Disponível em: <http://www.icj-cij.org/docket/files/88/7149.pdf>. Acesso em 23 out 
2012 
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A Carta da Organização das Nações Unidas, portanto, serve como um 

limitador aos poderes do Conselho de Segurança. Nesse sentido, não se pode 

deixar de anotar que em seu artigo 24, a Carta dispôs que: 

 

ARTIGO 24 - 1. A fim de assegurar pronta e eficaz ação por parte 
das Nações Unidas, seus Membros conferem ao Conselho de 
Segurança a principal responsabilidade na manutenção da paz e da 
segurança internacionais e concordam em que no cumprimento dos 
deveres impostos por essa responsabilidade o Conselho de 
Segurança aja em nome deles. 

2. No cumprimento desses deveres, o Conselho de Segurança agirá 
de acordo com os Propósitos e Princípios das Nações Unidas. As 
atribuições específicas do Conselho de Segurança para o 
cumprimento desses deveres estão enumeradas nos Capítulos VI, 
VII, VIII e XII.48 

 

 Logo, verifica-se que a própria Carta já limita a atuação do Conselho, ao 

dispor que ele deva sempre agir com base nos propósitos da Organização. Os 

propósitos da Organização das Nações Unidas estão dispostos em seu preâmbulo e 

nos capítulos I: 

 

NÓS, OS POVOS DAS NAÇÕES UNIDAS, RESOLVIDOS a 
preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra,que por duas 
vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à 
humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, 
na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos 
homens e das mulheres, assim como das nações grandes e 
pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o 
respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do 
direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso 
social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla. 

E PARA TAIS FINS, praticar a tolerância e viver em paz, uns com os 
outros, como bons vizinhos, e unir as nossas forças para manter a 
paz e a segurança internacionais, e a garantir, pela aceitação de 
princípios e a instituição dos métodos, que a força armada não será 
usada a não ser no interesse comum, a empregar um mecanismo 

                                                
48 Carta das Nações Unidas. Disponível em 
<http://www.oas.org/dil/port/1945%20Carta%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es%20Unidas.pdf>. 
Acesso em 22 out 2012 
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internacional para promover o progresso econômico e social de todos 
os povos.49 

ARTIGO 1 - Os propósitos das Nações unidas são: 

1. Manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim: tomar, 
coletivamente, medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir 
os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por 
meios pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do 
direito internacional, a um ajuste ou solução das controvérsias ou 
situações que possam levar a uma perturbação da paz; 

2. Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no 
respeito ao princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação 
dos povos, e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da 
paz universal; 

3. Conseguir uma cooperação internacional para resolver os 
problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou 
humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos 
humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de 
raça, sexo, língua ou religião; e 

4. Ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a 
consecução desses objetivos comuns. 

ARTIGO 2 - A Organização e seus Membros, para a realização dos 
propósitos mencionados no Artigo 1, agirão de acordo com os 
seguintes Princípios: 

1. A Organização é baseada no princípio da igualdade de todos os 
seus Membros. 

2. Todos os Membros, a fim de assegurarem para todos em geral os 
direitos e vantagens resultantes de sua qualidade de Membros, 
deverão cumprir de boa fé as obrigações por eles assumidas de 
acordo com a presente Carta. 

3. Todos os Membros deverão resolver suas controvérsias 
internacionais por meios pacíficos, de modo que não sejam 
ameaçadas a paz, a segurança e a justiça internacionais. 

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. 

5. Todos os Membros darão às Nações toda assistência em qualquer 
ação a que elas recorrerem de acordo com a presente Carta e se 
absterão de dar auxílio a qual Estado contra o qual as Nações 
Unidas agirem de modo preventivo ou coercitivo. 

6. A Organização fará com que os Estados que não são Membros 
das Nações Unidas ajam de acordo com esses Princípios em tudo 

                                                
49 Ibid. 
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quanto for necessário à manutenção da paz e da segurança 
internacionais. 

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 Capitulo VII. 

 

 Ora, uma organização que tem por objeto, como acima transcrito, 

“estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes 

de tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos”, 

certamente não teria condições de atingir tais objetivos através da violação do 

Direito Internacional50. 

 

Portanto, resta claro que a própria Carta da Organização das Nações Unidas, 

que delegou poderes ao Conselho de Segurança, também os limitou, ao determinar 

que o Conselho agisse sempre tendo em vista o disposto nos artigos acima 

colacionados. Outro indicativo desta limitação encontra-se no artigo 25 da Carta, que 

dispõe que “[o]s Membros das Nações Unidas concordam em aceitar e executar as 

decisões do Conselho de Segurança de acordo com a presente Carta”. 

 

 A redação deste artigo indica, conforme a doutrina específica, que os Estados 

não estariam obrigados a cumprir as determinações do Conselho que violassem as 

normas estabelecidas pela própria Carta51. Entretanto, os Estados não estariam 

livres para decidir, de forma arbitrária, se o ato viola ou não a Carta. Como a Corte 

Internacional de Justiça afirmou no caso Lockerbie, os atos do Conselho gozam de 

presunção de validade. Ou seja, até que se diga o contrário, os atos do Conselho 

                                                
50 REINSICH, August. Developing Human Rights and Humanitarian Law Accountability of the Security 
Council for the Imposition of Economic Sanctions. The American Journal of International Law. Vol. 
95, N. 4, Oct. 2004. p. 860. Disponível em: <www.Jstor.org/stable/2674632>. Acesso em 11 nov 
2012. 
51 HOSSAIN Kamrul. Legality of the Security Council Action: Does the International Court Of Justice 
Move to Take Up the Challenge of Judicial Review?. [S.I.]. Uluslararası Hukuk ve Politika. V 5, No: 
17 (2009). p.110 

http://www.jstor.org/stable/2674632
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são intra vires. Esta afirmativa, por óbvio, levanta a questão acerca do controle de 

legalidade destes atos do Conselho, que serão tratados no capítulo 3 deste trabalho. 
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3. REVISÃO JUDICIAL. 

  

 Tendo estabelecido que existem limites para a atuação do Conselho de 

Segurança da ONU, resta uma pergunta relevante a ser feita: existe a possibilidade 

de algum órgão jurisdicional revisar os atos do Conselho para determinar se houve 

ou não a violação dos limites estabelecidos pela Carta da Organização das Nações 

Unidas e pelos princípios do jus cogens? 

 

 A doutrina internacional vem reconhecendo que o órgão que deveria estar 

encarregado para realizar a revisão judicial dos atos do Conselho de Segurança 

deve ser a Corte Internacional de Justiça52. Isso porque, de acordo com a Carta das 

Nações Unidas, a Corte Internacional de Justiça é o principal órgão judicial do 

sistema da ONU53. Pareceria lógico, portanto, analisar a capacidade deste órgão 

para realizar algum tipo de revisão acerca da legalidade dos atos do Conselho de 

Segurança. Assim, no presente trabalho, será analisada a possibilidade da Corte 

Internacional de Justiça de revisar os atos do Conselho de Segurança. 

 

 O presente Capítulo está dividido em três partes. A primeira se dedica a um 

estudo da composição e das competências da Corte Internacional de Justiça. A 

análise das competências da Corte interessa, em especial, pois, como se verá, é 

através destas competências que se poderá dizer se a Corte tem ou não a 

capacidade de revisar os atos do Conselho. 

 

 A segunda parte cuida especificamente da questão de revisão judicial, tendo 

por base as competências discutidas na primeira parte. A subdivisão foi feita para 

facilitar a compreensão do tema. 

                                                
52 Nesse sentido, por exemplo, AKANDE, Dapo. The International Court of Justice and the Security 
Council: Is There Room for Judicial Control of Decisions of the Political Organs of the United Nations?. 
The International and Comparative Law Quarterly. Vol. 46, No. 2 (Apr., 1997), pp. 309-343. Disponível 
em <http://www.jstor.org/stable/760719>. Acesso em 11 set 2012. 
53 Carta das Nações Unidas, artigo 92. 
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 Por fim, a terceira parte cuidará da análise de dois casos específicos que 

estiveram diante da Corte onde a questão da revisão judicial/controle de legalidade 

foi discutida. O primeiro, conhecido como caso Namíbia54, trata-se de uma opinião 

consultiva, ao passo que o segundo, o caso Lockerbie 55 , foi uma questão 

contenciosa entre três Estados: Estados Unidos da América e Reino Unido contra a 

Líbia. 

 

3.1 Corte Internacional de Justiça: Composição e Competências. 

 

 A Corte Internacional de Justiça, como apontado, constitui o principal órgão 

judicial do sistema das Nações Unidas. Segundo o artigo 2º do Estatuto da Corte 

Internacional de Justiça: 

 

“O Tribunal é constituído por um corpo de magistrados 
independentes, eleitos sem atender a sua nacionalidade de entre as 
pessoas que gozem da mais alta reputação moral e que reúnam as 
condições requeridas para o exercício, nos seus países respectivos, 
das mais altas funções judiciárias ou que sejam jurisconsultos de 
reconhecida competência em matérias de direito internacional”56 

 

 A Corte é composta por quinze membros, não sendo permitida a presença de 

mais de um cidadão de um mesmo Estado. Os membros não são, contudo, 

considerados agentes governamentais submetidos às instruções dos seus governos 

respectivos. Dessa forma, para garantir a sua independência, eles possuem as 

mesmas imunidades que os agentes diplomáticos, sendo inamovíveis e, a princípio, 

                                                
54 Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West 
Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970). Disponível em: <http://www.icj-
cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&code=nam&case=53&k=a7&p3=0> Acesso em: 08/10/2012 
55 Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial 
Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United States of America). Disponível em 
<http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&code=lus&case=89&k=82&p3=0> Acesso em 
08/10/2012. 
56  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Estatuto da Corte. Disponível em <http://www.icj-
cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0> . Acesso em 02 dez. 2012. 
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não podendo desempenhar qualquer outra atividade profissional57. O mandato de 

cada juiz é de nove anos, permitida uma reeleição58. 

 

 Os juízes da Corte Internacional de Justiça são eleitos pela Assembléia Geral 

da ONU e pelo Conselho de Segurança, simultaneamente e, a fim de garantir a 

universalidade do Tribunal, o artigo 9º do Estatuto dispõe que os juízes eleitos 

devem assegurar a representação das grandes formas de civilização e dos 

principais sistemas jurídicos do mundo. 

 

 Além dos Juízes eleitos, é prevista também pelo Estatuto a figura do juiz ad 

hoc. Estes juízes são nomeados apenas para casos específicos e sua missão tem a 

duração do processo que motivou sua nomeação. A intervenção desta figura produz-

se quando o Tribunal é solicitado para um conflito na qual um dos litigantes tem 

somente um juiz nacional com assento permanente ou quando nenhum dos Estados 

interessados tem um juiz nacional com assento permanente. 

 

 O Juiz serve, em realidade, como uma garantia de boa administração da 

justiça, posto que, muitas vezes, os Estados não aceitam submeter um conflito ao 

Tribunal senão quando estiverem seguros que a sua abordagem do problema será 

diretamente exposta por um dos membros do órgão de julgamento59. 

 

 Entretanto, os Estados que constituem causa comum não podem designar 

senão um juiz ad hoc e o Tribunal é competente para determinar se as condições de 

nomeação de um juiz ad hoc estão reunidas, rejeitando um pedido em particular 

quando esta solicitação emana de um Estado que faz causa comum com um outro 

                                                
57 DINH, Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick; PELLET, Alain. Direito Internacional Público. Lisboa: 
Fundação Caloust Gulbenkian, 2002.  p.909. 
58 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Estatuto da Corte. Disponível em <http://www.icj-
cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0> . Acesso em 02 dez. 2012. 
59 DINH, Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick; PELLET, Alain. Direito Internacional Público. Lisboa: 
Fundação Caloust Gulbenkian, 2002.  p. 910 
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Estado que, ele próprio, beneficia da presença de um juiz nacional permanente ou 

foi anteriormente autorizado a designar um juiz ad hoc60. 

 

 São duas as competências da Corte Internacional de Justiça: a competência 

ou jurisdição contenciosa e a competência consultiva. 

 

 A Corte tem competência para resolver disputas entre partes, aplicando o 

Direito Internacional - jamais o direito interno dos países – tendo por base as fontes 

de Direito previstas no artigo 38 do Estatuto. 

 

 Não há dúvida alguma que somente Estados podem ser partes em ações 

contenciosas. O artigo 34, §1º, é claro e preciso ao delimitar esta regra. Logo, não 

há espaço para que Organizações Internacionais e indivíduos possam ingressar com 

ações deste tipo, nem atuar como réus61. Contudo, as Organizações Internacionais, 

com base nos parágrafos 2º e 3º do mesmo artigo podem colaborar com a Corte em 

certos casos, como prestando informações relevantes aos casos que estejam sob 

análise. 

 

 A Corte é aberta especificamente aos Estados que são parte de seu Estatuto. 

Todos os Estados membros da Organização das Nações Unidas fazem, ipso facto, 

parte do Estatuto da Corte, podendo ingressar com ações em sem âmbito. Existe 

também a possibilidade de que países que não fazem parte da Corte ingressarem 

com ações, desde que em conformidade com o artigo 93, §2º da Carta das Nações 

Unidas e aceitem as condições fixadas – de forma casuística – pela Assembléia 

Geral, por recomendação do Conselho de Segurança62. 

 

                                                
60 DINH, Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick; PELLET, Alain. Direito Internacional Público. Lisboa: 
Fundação Caloust Gulbenkian, 2002. p. 910 
61 Ibid, p. 911 
62 Ibid, p. 911 
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 A jurisdição da Corte é facultativa. Ou seja, diferentemente do que ocorre em 

Tribunais nacionais, somente podem fazer parte de um litígio países que aceitem a 

jurisdição da Corte. Assim, os Estados que sejam parte numa controvérsia 

internacional devem ambos reconhecer como obrigatória a jurisdição da Corte em 

relação a si63. 

 

 Esta aceitação pode se dar de diversas formas. Pode ser por manifestação 

formal dos Estados dirigido à Corte64; pela adesão a um tratado, seja bilateral, seja 

multilateral, no qual a Corte tenha sido escolhida para a solução de eventual litígio 

entre eles65; e implicitamente, caso o Estado conteste o mérito da ação proposta. 

 

 Os acórdãos da Corte são definitivos e obrigatórios para os Estados, não 

estando subordinado a qualquer procedimento interno de “aceitação” ou 

“reconhecimento”. Caso uma das partes se recuse a cumprir com a decisão da 

Corte, é possível recorrer ao Conselho de Segurança para que este recomende as 

medidas necessárias para forçar o cumprimento da medida66. 

 

 Contrariamente ao que ocorre na competência contenciosa, somente 

Organizações Internacionais podem requerer um parecer da Corte, sendo vedado 

aos Estados esta possibilidade. 

 

De acordo com Nguyen Quoc Dinha exclusão justifica-se pois, se em caso de 

litígio pendente uma das partes estivesse autorizada a solicitar ao Tribunal um 

                                                
63  MAZZUOLI, Valerio de Olveira. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Revista dos 
Tribunais 2007. p.884. 
64 Também conhecida como a cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. Atualmente, apenas 66 
Estados aceitam a jurisdição da Corte para todos os casos – e somente o Reino Unido, dentre os 
membros permanentes do Conselho de Segurança, é que aceitou esta cláusula. 
65 Como se verá mais adiante, este tipo de cláusula é que justificou a competência da Corte para o 
julgamento do caso Lockerbie. 
66 Entretanto, este mecanismo nem sempre funciona, conforme evidenciado pelo caso Nicaragua v. 
Estados Unidos, em que os Estados Unidos da América, mesmo tendo perdido a ação por 14 votos a 
1, não foi obrigado a cumprir com o determinado pela Corte posto que o caso não foi levado ao 
Conselho de Segurança. 
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pedido de parecer, ela poderia colocar os outros protagonistas perante um fato 

consumado, sem que tivesse podido ser respeitado o princípio da igualdade dos 

Estados. Ademais, desta forma, poderia ser introduzida uma forma de jurisdição 

obrigatória, caso, para evitar o inconveniente acima exposto, se exigisse que o 

parecer fosse solicitado conjuntamente por todas as partes num conflito, criar-se-ia 

uma confusão entre a função contenciosa e a função consultiva da Corte, o que os 

seus criadores tentaram evitar67. 

 

Segundo o art. 96, 2º, podem solicitar um parecer à Corte Internacional de 

Justiça a Assembléia-Geral da ONU, o Conselho de Segurança, os demais órgãos 

da ONU e qualquer instituição especializada que tenha sido autorizada pela 

Assembléia-Geral. Entretanto, enquanto a Assembleia-Geral e o Conselho de 

Segurança da ONU podem interrogar a Corte sobre qualquer questão jurídica68, os 

demais órgãos somente podem fazê-lo em relação a questões jurídicas que se 

coloquem dentro do quadro de suas atividades. 

 

Esta limitação implica, necessariamente, o fato de que os órgãos 

especializados da ONU não podem fazer questionamentos que coloquem em 

questionamento a ação de outros órgãos. Por outro lado, tal vedação inexiste com 

relação ao Conselho de Segurança e a Assembleia-Geral69. 

 

A maior diferença entre a competência consultiva e a contenciosa, é que 

nesta existem efetivas decisões da Corte que são obrigatórias para as partes 

envolvidas, enquanto naquela o que ocorre é uma opinião da Corte acerca de um 

                                                
67 DINH, Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick; PELLET, Alain. Direito Internacional Público. Lisboa: 
Fundação Caloust Gulbenkian, 2002.  p. 927. 
68  Carta da Organização das Nações Unidas. Disponível em <http://www.icj-
cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=1&p3=0#Chapter14>. Acesso em 25 out 2012 
69 DINH, Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick; PELLET, Alain. Direito Internacional Público. Lisboa: 
Fundação Caloust Gulbenkian, 2002. p. 928 
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determinado assunto, afim de esclarecê-lo, mas não possui qualquer força 

vinculante70. 

 

Não significa dizer, contudo, que eles careçam de importância. Na prática, 

estes pareceres impõem-se geralmente em razão de sua autoridade moral. 

Ademais, eles contêm de resto um dos componentes de todo o ato jurisdicional, ou 

seja, a comprovação do Direito em vigor. A Corte coloca estes pareceres no mesmo 

plano que os acórdãos na determinação de sua jurisprudência71. 

 

3.2 Possibilidade de Revisão Judicial. 

 Tendo em vista as competências da Corte acima delineadas, chega-se à 

pergunta: existe a possibilidade de que a Corte possa, efetivamente, revisar os atos 

do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas? 

 

No capítulo XIV da Carta das Nações Unidas, que define as competências da 

Corte, não há menção expressa dessa possibilidade. Não foi conferido a Corte 

Internacional de Justiça, portanto, um poder específico de revisão judicial. 

 

Inclusive, na conferência de São Francisco, a delegação da Bélgica propôs 

uma emenda a Carta que desse este tipo de poder à Corte. Sua sugestão era 

embasada na idéia de que a Corte Internacional de Justiça, em razão de ser o 

principal órgão judicial da Organização das Nações Unidas, deveria ter o poder 

exclusivo de interpretar a Carta, de forma que qualquer disputa envolvendo esta 

interpretação deveria ser decidida pela Corte72. Entretanto, a medida foi negada 

durante a Conferência, sob a justificativa que: 

                                                
70 DINH, Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick; PELLET, Alain. Direito Internacional Público. Lisboa: 
Fundação Caloust Gulbenkian, 2002. p. 928 
71 Ibid. p. 930. 
72 GORDON, Jay. The Sword of Damocles: Revisiting the Question of Whether the Security Council is 
Bound by Law. Chicago Journal of International Law, V. 12, N.. 2, 2012. p. 610. Disponivel em: 
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“Em formas unitárias de governos nacional, a determinação deste 
tipo de questão [disputas constitucionais] pode ser delegada a mais 
alta Corte ou algum outro tipo de autoridade nacional. Entretanto, a 
natureza da Organização e de sua operação não parece ser de tal 
forma que permita a inclusão na Carta de qualquer tipo de provisão 
desta natureza”73 

 

Restou decidido, portanto, que cada órgão deverá interpretar a Carta naquilo 

que lhe diz respeito 74 . Logo, não há na Carta qualquer previsão expressa da 

possibilidade de revisão judicial. 

 

Muitos autores, em especial os advindos dos Estados Unidos da América, 

traçam um paralelo entre esta questão e o caso Marbury v. Madison75 da Suprema 

Corte Americana76. 

Entretanto, conforme aponta José E. Alvarez, esta comparação não é 

possível. Isso porque a Corte Internacional de Justiça, ao atuar através de sua 

competência contenciosa, não pode criar um julgamento vinculante para o Conselho 

de Segurança da ONU. Por dois motivos. Por primeiro, somente Estados podem ser 

partes em contenciosos perante a Corte Internacional. Logo, jamais seria possível 

um Estado afetado por algum tipo de sanção que considere injusta ingressar com 

uma ação contra o Conselho de Segurança da ONU. Ao depois, as decisões da 

Corte somente vinculam as partes envolvidas no processo judicial, sendo defeso 

                                                                                                                                                   
<http://www.invisiblewar.net/wp-content/uploads/2010/08/Sword-of-Damocles1.pdf>. Acesso em 03 
out 2012. p.610. 
73 SLOAN, Blain. The United Nations Charter as a Constitution. Pace International Law Review, vol. 
1, n. 1 (1989). Disponível em: < http://digitalcommons.pace.edu/pilr/vol1/iss1/3>. Acesso em 03 out. 
2012. p.74. 
74 GORDON, Jay. The Sword of Damocles: Revisiting the Question of Whether the Security Council is 
Bound by Law. Chicago Journal of International Law, V. 12, N.. 2, 2012. p. 610. Disponivel em: 
<http://www.invisiblewar.net/wp-content/uploads/2010/08/Sword-of-Damocles1.pdf>. Acesso em 03 
out 2012. p.610. 
75 O Caso Marbury v. Madison, julgado pela Suprema Corte Americana em 1803 é considerado como 
um dos casos mais importantes para o constitucionalismo americano. Nele, a Suprema Corte tomou 
para si o poder de revisar judicialmente os atos do Congresso Americano, poder este que não estava 
expresso na Constituição daquele país. Este caso fundou o sistema de controle concentrado de 
Constitucionalidade nos Estados Unidos da América. http://www.history.com/this-day-in-
history/marbury-v-madison-establishes-judicial-review 
76 SLOAN, Blain. The United Nations Charter as a Constitution. Pace International Law Review, vol. 
1, n. 1 (1989). Disponível em: <http://digitalcommons.pace.edu/pilr/vol1/iss1/3>. Acesso em 03 out. 
2012. 



37 
 

criar obrigações para outros atores. Nenhuma destas situações se verificava no caso 

Marbury v. Madison, posto que o Congresso Americano poderia ser réu em uma 

ação77. 

 

Logo, qualquer possibilidade de revisão, através da forma contenciosa, 

somente poderia ocorrer de forma incidental. Conforme aponta Blaine Sloan, 

primeiro seria necessário que a Corte tivesse jurisdição sobre o caso78. Depois, a 

questão de fundo do caso deveria envolver algum tipo de ato do Conselho de 

Segurança. E sobre este ponto, ainda há outro problema: poderia a Corte se 

pronunciar sobre um caso que já tivesse sido objeto de decisão por parte do 

Conselho de Segurança? 

 

Para afastar a possibilidade de revisão jurisdicional pela Corte Internacional 

de Justiça, a doutrina, anteriormente, se baseava na distinção entre disputa políticas 

e jurídicas79. Essa doutrina entendia que certos conflitos não poderiam, em razão de 

sua própria natureza, ser decididos através de meios jurídicos. Conforme Hersch 

Lauterpracht demonstrou80, essa distinção, originada em Vattel, serviria tanto para 

que os Estados pudessem manter o controle definitivo sobre as questões que 

aceitaria levar às Cortes Internacionais e, ao mesmo tempo, como incentivo para 

que isso fosse feito, uma vez que reduziria a quantidade de questões que as Cortes 

poderiam julgar. 

 

                                                
77 ALVAREZ, José E. Judging the Security Council. The American Journal of International Law, 
[S.I.] V. 90, N. 1, Jan.  1996. 3p. Disponível em <http://www.jstor.org/stable/2203749>. Acesso em 15 
out. 2012. 
78 SLOAN, Blain. The United Nations Charter as a Constitution. Pace International Law Review, vol. 
1, n. 1 (1989). Disponível em: <http://digitalcommons.pace.edu/pilr/vol1/iss1/3>. Acesso em 03 out. 
2012 
79 GOWLLAND-DEBBAS, Vera. The Relationship Between the International Court of Justice and the 
Security Council in the Light of the Lockerbie Case. The American Journal Of International Law, 
[S.I.], V. 88, N. 4, Oct. 1994. p. 648. Disponível em <http://www.jstor.org/stable/2204134>. Acesso em 
15 out 2012. 
80 Hersch Lauterpacht apud GOWLLAND-DEBBAS, Vera. The Relationship Between the International 
Court of Justice and the Security Council in the Light of the Lockerbie Case. The American Journal 
Of International Law, [S.I.], V. 88, N. 4, Oct. 1994. p. 649. Disponível em 
<http://www.jstor.org/stable/2204134>. Acesso em 15 out 2012. 

http://www.jstor.org/stable/2203749
http://www.jstor.org/stable/2204134
http://www.jstor.org/stable/2204134
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 Logo, as decisões do Conselho de Segurança, por serem de caráter político, 

não poderiam ser passíveis de análise pela Corte Internacional de Justiça. A Corte 

deveria, havendo questões políticas envolvidas, abster-se de decidir.  

 

 A Corte, no entanto, entende de forma diferente. Em vários de seus julgados 

(Nicarágua, a placa Continental do Mar Egeu), a Corte mostrou que não acredita que 

uma disputa seja, por sua própria natureza, política ou jurídica. No caso dos reféns 

no Irã, por exemplo, disse a Corte que: 

 

Disputas Legais entre Estados pela sua própria natureza podem, 
provavelmente, ocorrer em contextos políticos e, no mais das vezes, 
representam apenas uma pequena parte de um conflito político maior 
entre os Estados. Entretanto, nunca foi defendida a idéia de que, em 
razão do aspecto jurídico de um determinado conflito levado à Corte 
ser apenas uma pequena parte de um conflito político maior, a Corte 
deveria deixar de resolver as questões legais levantadas pelas 
partes81. 

 

 Da mesma forma, no julgamento Nicarágua, a Corte afastou a alegação dos 

Estados Unidos da América de que a Corte não teria jurisdição sobre o caso, pois 

envolvia um conflito armado que ainda estava em curso e, portanto, não seria uma 

questão efetivamente jurídica. A Corte sustentou que “nunca deixou de julgar um 

caso simplesmente por haver implicações políticas envolvidas”82. 

 

 Com efeito, não se pode perder de vista que desde o caso do estreito de 

Corfu, a Corte sempre lidou com casos que envolviam questões políticas mais 
                                                
81 No original: “legal disputes between sovereign States by their very nature are likely to occur in 
political contexts, and often form only one element in a wider and longstanding political dispute 
between the States concerned. Yet never has the view been put forward before that, because a legal 
dispute submitted to the Court is only one aspect of  a political dispute, the Court should decline to 
resolve for the parties the legal questions at issue between them”. United States Consular and 
Diplomatic Staff in Tehran. Julgamento de 24 de maio de 1980, p. 20. Disponível em < http://www.icj-
cij.org/docket/files/64/6291.pdf>. Acesso em 23 out 2012. 
82 GOWLLAND-DEBBAS, Vera. The Relationship Between the International Court of Justice and the 
Security Council in the Light of the Lockerbie Case. The American Journal Of International Law, 
[S.I.], V. 88, N. 4, Oct. 1994. p. 652. Disponível em <http://www.jstor.org/stable/2204134>. Acesso em 
15 out 2012. 

http://www.jstor.org/stable/2204134
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amplas, quando não muito, conflitos internacionais. Entretanto, devido a sua posição 

como um dos principais órgãos das Nações Unidas, ela opera sempre com vistas a 

manter a paz e a segurança internacionais83. 

 

 A Corte, portanto, demonstrou entender que a distinção entre questões 

políticas e jurídicas não está na natureza intrínseca de uma situação, mas no 

método de resolução do conflito84. Nesse sentido, vale transcrever a lição de Kelsen: 

O caráter legal ou político de uma disputa não depende, como a 
doutrina tradicional tende a assumir, na natureza da disputa, ou seja, 
na questão objeto da disputa, mas na natureza das normas a serem 
aplicadas na resolução do conflito. Uma disputa é legal se ela, para 
ser resolvida, dependa da aplicação do Direito existente.85 

 

 Não há, portanto, na visão da Corte, questões que sejam apenas de cunho 

político ou apenas de cunho jurídico. Até mesmo a decisão das partes de se levar 

uma questão para apreciação da Corte pode ser considerada uma decisão política e 

que, obviamente, não pode afastar a própria jurisdição da Corte86. 

 

 A diferença funcional entre a Corte e o Conselho de Segurança, portanto, está 

ligada aos métodos de resolução de conflitos – e não a própria natureza destes 

conflitos – e as responsabilidades que cada órgão possui (a Corte sendo o principal 

órgão judicial e o Conselho como sendo o mais importante responsável pela 

manutenção da paz, conforme dita o artigo 24 da Carta da Organização das Nações 

Unidas). 

 

                                                
83 GOWLLAND-DEBBAS, Vera. The Relationship Between the International Court of Justice and the 
Security Council in the Light of the Lockerbie Case. The American Journal Of International Law, [S.I.], 
V. 88, N. 4, Oct. 1994. p. 653. Disponível em <http://www.jstor.org/stable/2204134>. Acesso em 15 
out 2012. 
84 Ibid, p. 654. 
85 KELSEN, Hans. Princípios de Direito Internacional. Porto Alegre: UNIJUI. 2010. 
86 GOWLLAND-DEBBAS, Vera. The Relationship Between the International Court of Justice and the 
Security Council in the Light of the Lockerbie Case. The American Journal Of International Law, 
[S.I.], V. 88, N. 4, Oct. 1994. p. 656. Disponível em <http://www.jstor.org/stable/2204134>. Acesso em 
15 out 2012. 

http://www.jstor.org/stable/2204134
http://www.jstor.org/stable/2204134
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 Dessa forma, e tendo em vista este importante aspecto das diferenças de 

atribuições, a Corte rejeita a idéia de que não possa analisar uma questão pelos 

simples fato dela ter sido objeto de decisão pelo Conselho de Segurança. Em vários 

casos87 em que houve este tipo de colisão, a Corte reafirmou sua capacidade de 

julgar os casos. No caso dos reféns no Irã, disse a Corte: 

 

Não parece ter ocorrido a algum membro do Conselho de Segurança 
que haveria qualquer irregularidade no exercício simultâneo das suas 
responsabilidades pela Corte e pelo Conselho de Segurança. [...] As 
razões para isso são claras. Cabe à Corte, o principal órgão judicial 
das Nações Unidas, resolver quaisquer questões legais que podem 
ser objetos de uma disputa entre as dois Estados; e a resolução por 
parte da Corte desta questão pode ser um importante, e muitas 
vezes decisivo, fator para promover a solução pacífica de 
controvérsias.88 

Percebe-se, portanto, que para a Corte, o termo “responsabilidade primária” 

insculpido no artigo 24 da Carta da Organização das Nações Unidas não significa 

responsabilidade exclusiva e que, mesmo com uma determinação do Conselho de 

Segurança com base no artigo 39 da Carta89 não há nenhuma inconsistência entre 

uma ação do Conselho e um pronunciamento por parte da Corte90. 

Da mesma forma, a Corte entende que não há hierarquia entre ela e o 

Conselho, não existindo motivos para deferência. A aprovação de resoluções e 

mesmo a criação de comissões para apuração de fatos por parte do Conselho não 

impediria a Corte de exercer sua jurisdição sobre o mesmo caso. O artigo 12 da 

Carta da ONU estabelece uma proibição para que a assembléia-geral possa tecer 

comentários acerca de uma questão que esteja sendo analisada pelo Conselho de 
                                                
87 Notadamente os casos Lockerbie e Certain Expences, que serão analisados mais adiante. 
88 No original: “it  does  not  seem  to  have occurred to any member of  the Council that there was or 
could be anything irregular in the simultaneous exercise of  their respective functions by the Court and 
the Security Council […]The reasons are clear. It is for the Court, the principal judicial  organ of  the 
United Nations, to resolve any legal questions that may be in issue between parties to a dispute ; and 
the resolution of such legal questions by the Court may be an important, and sometimes decisive, 
factor in promoting the peaceful settlement of  the dispute” United States Diplomatic and Consular 
Staff in Tehran (United States of America v. Iran). Disponível em <http://www.icj-
cij.org/docket/files/64/6291.pdf>. Acesso em 12 nov. 2012. 
89  NAÇÕES UNIDAS. Carta da Organização das Nações Unidas. Disponível em 
<http://www.oas.org/dil/port/1945%20Carta%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es%20Unidas.pdf> . 
Acesso em 12 nov. 2012. 
90 GOWLLAND-DEBBAS, Vera. The Relationship Between the International Court of Justice and the 
Security Council in the Light of the Lockerbie Case. The American Journal Of International Law, 
[S.I.], V. 88, N. 4, Oct. 1994. Disponível em <http://www.jstor.org/stable/2204134>. Acesso em 15 out 
2012. 

http://www.jstor.org/stable/2204134
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Segurança mas não faz essa mesma proibição para a Corte. Logo, na visão dos 

juízes da Corte internacional de Justiça, é perfeitamente possível buscar uma 

solução para determinado conflito nas duas instâncias simultaneamente, sem haver 

hierarquia entre as duas91. 

 

No entanto, a Corte ao analisar um caso do ponto de vista do Direito 

Internacional, pode entender que houve, por parte do Conselho de Segurança, uma 

ação que violaria os limites discutidos anteriormente (jus cogens e a Carta da ONU), 

de forma que uma determinada solução política tomada pelo Conselho não 

estivesse de acordo com o Direito. 

 

Mas, ainda que a Corte julgasse contra o Conselho em um caso contencioso, 

esta decisão não poderia ser obrigatória. Como dito, as decisões somente podem 

obrigatórias para as partes do processo, por força do artigo 59 do Estatuto da Corte 

Internacional de Justiça, e o Conselho de Segurança (ou a própria Organização das 

Nações Unidas), jamais poderá integrar um processo contencioso.  

 

Assim, a Corte Internacional de Justiça não tem a capacidade de, 

efetivamente, anular alguma resolução do Conselho de Segurança, de forma a 

retirá-la do ordenamento jurídico internacional92, posto não ser possível fazer uma 

declaração de nulidade com efeitos vinculantes erga omnes. 

 

Essa falta de obrigatoriedade não significa que a decisão da Corte de caráter 

incidental em um processo contencioso não possua qualquer tipo de utilidade. Em 

primeiro lugar, a declaração de ilegalidade de um ato tomado pelo Conselho de 
                                                
91 Inclusive, esta visão foi adotada pelos Estados Unidos quando do caso dos reféns em Teerã. Em 
sua aplicação, os Estados Unidos sustentaram que “[n]ão há nada na Carta das Nações Unidas ou no 
Estatuto desta Corte que sugira que a ação pelo Conselho de Segurança exclui a ação da Corte, 
ainda que as duas ações possam ser, de certa forma, paralelas. 
92 AKANDE, Dapo. The International Court of Justice and the Security Council: Is There Room for 
Judicial Control of Decisions of the Political Organs of the United Nations?. The International and 
Comparative Law Quarterly. Vol. 46, No. 2 (Apr., 1997), p. 333. Disponível em 
<http://www.jstor.org/stable/760719>. Acesso em 11 set 2012. 
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Segurança, seja com base no artigo VI ou VII da Carta das Nações Unidas, tiraria a 

legitimidade desta resolução e, muito provavelmente, levaria aos demais Estados a 

pararem de cumprir com o determinado, afetando seriamente a efetividade das 

medidas tomadas. Em último caso, pode até mesmo levar o Conselho de Segurança 

a revisar sua decisão93. 

 

Ao depois, o artigo 25 da Carta da Organização das Nações Unidas dispõe 

que “os Membros das Nações Unidas concordam em aceitar e executar as decisões 

do Conselho de Segurança de acordo com a presente Carta”. Vários autores 

sustentam que esta imposição pode ser interpretada no sentido de que os membros 

das Nações Unidas somente devem aceitar e executar as decisões do Conselho que 

estejam de acordo com os princípios e propósitos da Carta das Nações Unidas. 

Assim, aqueles atos que fossem contra estes princípios e contra o Direito 

Internacional, não teriam este caráter de obrigatoriedade94.  

 

Uma decisão da Corte, nesse sentido, portanto, teria efeitos muito maiores do 

que o que inicialmente se supõe. 

 

Este mesmo entendimento aplicado a casos contenciosos pode ser aplicado a 

casos de opiniões consultivas. Se a Corte não está impossibilitada de se pronunciar 

sobre atos do Conselho em casos contenciosos, também não está para casos em 

que se demande uma opinião consultiva95. Esta opinião pode ser requisitada tanto 

                                                
93 AKANDE, Dapo. The International Court of Justice and the Security Council: Is There Room for 
Judicial Control of Decisions of the Political Organs of the United Nations?. The International and 
Comparative Law Quarterly. Vol. 46, No. 2 (Apr., 1997), p. 336.. Disponível em 
<http://www.jstor.org/stable/760719>. Acesso em 11 set 2012 
94 AKANDE, Dapo. The International Court of Justice and the Security Council: Is There Room for 
Judicial Control of Decisions of the Political Organs of the United Nations?. The International and 
Comparative Law Quarterly. Vol. 46, No. 2 (Apr., 1997), p. 333. Disponível em 
<http://www.jstor.org/stable/760719>. p. 337. Acesso em 11 set 2012. 
95 Inclusive, a Corte já se pronunciou em alguns casos, através de opiniões consultivas, acerca de 
atos que teriam emanado do Conselho de Segurança ou que estivessem sob apreciação do 
Conselho. Estes casos incluem o caso Namíbia, que será analisado mais adiante. 
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pela Assembléia-Geral96 - em qualquer situação - quanto por outra agência da ONU 

ou Organização Internacional, dentro dos limites de sua competência. 

 

Ainda que não haja, portanto, um poder expresso de revisão judicial ou 

controle judicial concentrado nos mesmos moldes que no Direito Constitucional 

interno dos Estados (como no caso brasileiro) verifica-se que, no sistema da 

Organização das Nações Unidas, um tipo de controle incidental da legalidade dos 

atos do Conselho de Segurança existe e pode possuir efeitos bastante positivos 

para a legitimação ou não de atos do Conselho. 

 

No contexto do Direito Internacional – ainda mais que no direito interno – a 

legitimidade de uma determinada regra ou ação é, efetivamente, o que garante que 

esta regra seja cumprida ou não pelos demais atores no cenário internacional. Logo, 

caso a Corte entenda que um ato está em desacordo com o Direito, este ato perderá 

a visão de legitimidade que poderia ter e, muito provavelmente, não terá mais 

eficácia97. 

 

3.3 Revisão judicial na prática. 

 

3.3.1 O Caso Namíbia 

 

 Com o término da Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações autorizou a 

África do Sul a administrar a Namíbia (na época conhecida como Sudeste Africano) 

através de Mandato, como foi feito com diversas outras possessões coloniais. 

Entretanto, a África do Sul, dentro da Namíbia, aplicou o sistema de apartheid da 

mesma forma que fazia em seu próprio território. 
                                                
96 Tendo em vista que, para requisitar um parecer consultivo, a assembléia-geral necessita de maioria 
simples (97 votos favoráveis), um pedido de tal tipo somente ocorreria quando houvesse uma grande 
dúvida acerca dos atos do conselho ou uma grande comoção internacional. 
97  FRANCK, Thomas M. Legitimacy in the International System. The American Journal of 
International Law, [S.I.], Vol. 82, No. 4, Oct., 1988, pp. 705-759. Disponível em 
<http://www.jstor.org/stable/2203510>. Acesso em 20 out. 2012. 

http://www.jstor.org/stable/2203510
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 A Corte, em 1950, através de uma opinião consultiva, determinou que a 

aplicação deste sistema estava em desacordo com os poderes do mandato 98 . 

Apesar disso, a África do Sul continuou a aplicar este sistema. 

 

 A Assembléia-Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução99 contra a 

prática da África do Sul e, em seguida, o próprio Conselho de Segurança aprovou 

resolução declarando que o mandato estava terminado e ordenando a África do Sul 

a se retirar do país100. Como a África do Sul também não atendeu este determinado, 

o Conselho de Segurança requisitou à Corte Internacional de Justiça acerca das 

conseqüências jurídicas da presença da África do Sul apesar da Resolução 276101. 

 

 Ao analisar o caso que se apresentava diante dela, a Corte observou que a 

França e a África do Sul alegaram na Assembléia-Geral que a resolução terminando 

o mandato era ultra vires102. A Corte entendeu que esse argumento deveria se 

aplicar também à resolução do Conselho de Segurança. Nesse sentido, a Corte se 

pronunciou da seguinte forma acerca da possibilidade de revisar a validade de tais 

resoluções: 

 
Certamente, a Corte não possui poderes de revisão judicial ou de 
instância de apelação com respeito a decisões tomadas pelos órgãos 
das Nações Unidas envolvidos no presente caso. A questão da 
validade ou da conformidade com a Carta das Nações Unidas da 
resolução 2145 (XXI) da Assembléia-Geral ou das resoluções 
correspondentes do Conselho de Segurança não fazem parte do 
presente pedido. Entretanto, no exercício de sua função judicial e 

                                                
98  International Status of South-West Africa. Avisory Opinion of July 11th 1950. Disponível em 
<http://www.icj-cij.org/docket/files/10/1891.pdf>. Acesso: 22/10/2012. 
99  A/RES/2145(XXI). Disponível em 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2145(XXI)&Lang=E&Area=RESOLUTION. 
Acesso em 22/10/2012. 
100  S/RES/264(1969). Disponível em 
<http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/264(1969)>. Acesso em 22/10/2012. 
101  S/RES/284(1970) Disponível em 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/284(1970). Acesso em 22/10/2012 
102 Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West 
Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970). 45p. Disponível em http://www.icj-
cij.org/docket/files/53/5595.pdf. Acesso em 24/10/2012. 
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considerando que objeções foram feitas, a Corte, no curso da 
fundamentação, considerará tais objeções antes de determinar 
quaisquer conseqüências legais que possam surgir destas 
resoluções.103 

 

 

 Assim, a Corte prosseguiu analisando se a Resolução do Conselho estava de 

acordo com a Carta da ONU. Ao final, a Corte concluiu que as resoluções tomadas 

foram adotadas de acordo com os princípios e objetivos das Nações Unidas e em 

conformidade com os artigos 24 e 25 da Carta. Após determinar que as resoluções 

eram válidas, a Corte entendeu que a África do Sul não as respeitou e que os 

demais Estados deveriam respeitar as resoluções e não reconhecer a ocupação 

ilegal por parte da África do Sul104. 

 

 Por meio de uma análise inicial, parece claro que a Corte acabou por se 

contradizer. Afinal, inicialmente ela argumentou não ter qualquer poder de revisão 

judicial e, mesmo assim, prosseguiu analisando a legalidade dos atos da 

Assembléia-Geral e do Conselho de Segurança, para ao final declarar que estes 

atos estavam em conformidade com a Carta das Nações Unidas105. 

 

 O Juiz Petren, em sua opinião apartada106, entendeu que a Corte tinha a 

responsabilidade de verificar a validade dos atos em questão, posto ser necessário 

fazer isso antes que se pudesse declarar qualquer tipo de conseqüência legal 

advindo de tais resoluções. Por sua vez, o Juiz Dillard, entendeu que: 

                                                
103 No original: “Undoubtedly, the Court does not possess powers of judicial review or appeal in 
respect of the decisions taken by the United Nations organs concerned. The question of the validity  or 
conformity with the Charter of  General  Assembly  resolution  2145  (XXI)  or  of  related  Security 
Council resolutions does not form the subject of the request for advisory opinion.  However, in  the  
exercise  of  its  judicial  function  and  since objections have been  advanced the Court, in the course 
of its reasoning, will  consider these objections  before determining  any legal consequences arising 
from those resolutions”. Ibid. p.45. 
104 Ibid. 58p. 
105 ROBERTS, Ken, Second-Guessing the Security Council: The International Court of Justice and Its 
Powers of Judicial Review. Pace International Law Review. V. 2, N. 1, 1995.  Disponível em 
<http://digitalcommons.pace.edu/pilr/vol7/iss2/2>. Acessado em 12 out. 2012. 
106 Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West 
Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970). Separate opinion of Judge Petrén. 
131p. Disponível em http://www.icj-cij.org/docket/files/53/5605.pdf . Acesso em 24 out. 2012. 
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Não seria presunçoso sugerir que, por motivos políticos, não é no 
melhor interesse das Nações Unidas que ela pareça relutante em ter 
suas resoluções passando pelo teste da validade legal quando isto 
for necessário para que a Corte determine as conseqüências 
advindas de tais resoluções.107 

 

 Por outro lado, o Juiz Fitzmaurice fez o mais claro apelo a revisão judicial, ao 

entender que as resoluções da Assembléia-Geral e do Conselho de Segurança 

eram, de fato, inválidas108. 

 

 Em oposição, o Juiz Nervo entendeu que 

 

a Corte deverá presumir a validade [...] das resoluções do Conselho 
de Segurança e da Assembléia-Geral. [...] a Corte não deve assumir 
poderes de revisão judicial com relação as ações dos principais 
órgãos das Nações Unidas sem que tenha havido qualquer pedido 
neste sentido109.  

 

Mesmo essa posição, contrária a idéia de revisão judicial no caso concreto, 

deixou a entender que, havendo pedido expresso, a Corte poderia se manifestar 

sobre a legalidade dos atos do Conselho de Segurança110. 

 

 Com efeito, em primeira análise pode parecer contraditório que a Corte tenha 

negado qualquer poder de revisão judicial para logo após revisar a legalidade dos 

                                                
107 No original: “it may  not  be  presumptuous to suggest that  as a political matter it is not in the long-
range interest of the United Nations to appear to be reluctant to have its resolutions stand the test of 
legal validity when it calls upon a court to determine issues to which this validity is related”. Legal 
Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) 
notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970). Separate opinion of judge Dillard. 151-152p. 
Disponível em <http://www.icj-cij.org/docket/files/53/10785.pdf>. Acesso em 24 nov. 2012. 
108 ROBERTS, Ken, Second-Guessing the Security Council: The International Court of Justice and Its 
Powers of Judicial Review. Pace International Law Review. V. 2, N. 1, 1995.  Disponível em 
<http://digitalcommons.pace.edu/pilr/vol7/iss2/2>. Acessado em 12 out. 2012. 
109 No original: “The Court should  not  assume powers  of judicial  review of the action of principal  
organs  of  the  United  Nations without specific request to that effect”. Legal Consequences for States 
of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security 
Council Resolution 276 (1970). Separate opinion of judge Padilla Nervo. Disponível em 
<http://www.icj-cij.org/docket/files/53/5603.pdf.> Acesso em 24 nov. 2012. 
110 ROBERTS, Ken, Op. Cit. 



47 
 

atos da Assembléia-Geral. Contudo, isto depende do sentido que se dá a expressão 

“revisão judicial”. Caso seja entendido como sendo um controle concentrado de 

“constitucionalidade”, a Corte efetivamente não possui este tipo de poder, posto que, 

como demonstrado anteriormente, não há nenhuma previsão específica deste tipo 

de poder e nem há como surgir – como no caso Marbury v. Madison – algo similar. 

Entretanto, conforme os próprios juízes neste caso demonstraram e conforme foi 

sustentado até o presente momento, isto não impede – e nem poderia – que uma 

forma de controle incidental surja, toda vez que algum caso levado a Corte 

questione a legalidade de um ato dos órgãos das Nações Unidas111  

 

3.3.2 – O caso Lockerbie. 

 

 Em 21 de dezembro de 1988, o vôo 103 da Pan-American Airlines explodiu 

enquanto sobrevoa a região de Lockerbie na Escócia, matando 259 passageiros e 

membros de tripulação, além de 11 pessoas que estavam em terra112. Uma grande 

especulação iniciou-se acerca de quem seria o responsável pelo atentado terrorista. 

 

 Inicialmente, considerou-se Ahmed Jibril, terrorista palestino que operava a 

partir da Síria, seria o culpado pelo crime. Entretanto, conforme as investigações 

prosseguiram pelos anos seguintes, os agentes forenses dos Estados Unidos da 

América chegaram à conclusão de que o atentado foi perpetrado por dois membros 

da agência de inteligência da Líbia: Abdel Basset Ali lal-Megrahi e Lamen Khalifah 

Fhimah. Ambos foram indiciados perante cortes dos Estados Unidos da América em 

novembro de 1991113. 

                                                
111 HOSSEIN. Kamrul. Legality of the Security Council Action: Does the International Court Of Justice 
Move to Take Up the Challenge of Judicial Review?.  Uluslararası Hukuk ve Politika [S.I.], V 5, No, 
17, 2009. Disponível em 
<http://www.usak.org.tr/dosyalar/dergi/SX55yIGN3p9Urd6lBNqcC9nFBjNVyC.pdf>. Acesso em 12 out. 
2012. 
112  Pan Am jet crashes In Scotland, Killing 270. Washington Post. 
<http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/panam103/stories/crash122288.htm>. 
Acessado em 22 out. 2012. 
113 ZUBEL, Eric. The Lockerbie Controversy: Tension Between The International Court of Justice and 
the Security Council. Annual Survey of International & Comparative Law, [S.I.] Vol. 5: n. 1, Article 
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 Imediatamente, diversos veículos de informação da mídia ocidental passaram 

a exigir a punição, não só as pessoas acusadas de terem cometido o crime, mas da 

própria Líbia.114  

 Com base nas as investigações forenses e nas evidências coletas, os 

Estados Unidos da América e o Reino Unido exigiram a extradição dos acusados à 

Líbia. A Líbia, entretanto, recusou o pedido, fazendo com que os Estados Unidos e o 

Reino Unido levassem o caso ao Conselho de Segurança da Organização das 

Nações Unidas.  

 

 Em 21 de Janeiro de 1992, o Conselho de Segurança adotou a Resolução 

731115, condenando a atitude da Líbia por não estar auxiliando na efetiva punição 

dos culpados pelo atentado terrorista. Concluía por “pedir” a Líbia que entregasse os 

culpados e não tomasse qualquer medida que pudesse interferir com as 

investigações. 

 

 Entretanto, três dias antes, a Líbia pedira aos dois países – Estados Unidos e 

Reino Unido – que a disputa fosse resolvida através de arbitragem, conforme a 

Convenção de Montreal de 1971 para a Repressão de Atos Ilícitos contra a 

Segurança da Aviação Civil116. Este pedido foi recusado e, em 03/03/1992, a Líbia 

propôs ação na Corte Internacional de Justiça. Pediu, inicialmente, a adoção de 

medidas provisórias contra os Estados Unidos da América e o Reino Unido, que 

incluíam a declaração de que: 

                                                                                                                                                   
10. Disponível em: <http://digitalcommons.law.ggu.edu/annlsurvey/vol5/iss1/10>. Acessado em 22 
out. 2012 
114  Terrorism Solving the Lockerbie Case. Time Magazine. 25 nov. 1991. Disponível em 
<http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,974353,00.html> . Acessado em 22 out. 2012 
115  S/RES/731 (1992). Disponível em 
<http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/731(1992)>. Acessado em 22 out. 2012 
116 Artigo 14(1) da Convenção: Qualquer disputa entre dois ou mais Estados Contratantes envolvendo 
questões acerca da interpretação ou aplicação desta Convenção que não poder ser resolvida através 
de negociação, deve, através de um pedido de qualquer das partes, ser submetida a Arbitragem. Se, 
em seis meses, a contar da data em que o pedido de arbitragem, as Partes não conseguirem chegar 
a um acordo acerca da organização da Arbitragem, qualquer uma das partes poderá levar a disputa 
para a Corta Internacional de Justiça através de pedido em conformidade com o Estatuto da Corte. 
Disponível em <http://www.mcgill.ca/files/iasl/montreal1971.pdf> Acessado em 22 out. 2012 
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(a) A Líbia teria cumprido com todas as suas obrigações relativas a 
Convenção de Montreal; 

(b) Que os Estados Unidos teriam violado, e continuavam violando, 
suas obrigações com relação à Líbia sob os Artigos 5(2), 5(3), 7, 8 
(2) e 11 da Convenção de Montreal; 

(c) Que os Estados Unidos teriam a obrigação legal de 
imediatamente interromper tais violações e desistir de qualquer tipo 
de ameaça contra a Líbia, incluindo a ameaça de uso da força contra 
a Líbia e de violações em sua soberania, integridade territorial e sua 
independência política.117 

 

 Na mesma ocasião, a Líbia informou que havia a necessidade de adoção de 

medidas provisórias, posto que os Estados Unidos teriam indicado que poderiam 

tentar impor diversas sanções contra a Líbia e que haveria possibilidade até do uso 

da força118. Essas medidas provisórias seriam: 

 

 (a) que fosse proibido aos Estados Unidos que tomassem qualquer 
medida contra a Líbia com o intuito de compeli-lá ou coagi-lá a 
entregar os suspeitos a qualquer jurisdição fora da Líbia e; 

(b) garantir que nenhuma medida seja tomada que pudesse 
prejudicar os direitos da Líbia em relação às medidas legais que são 
objeto do pedido da Líbia;119 

 

Por fim, sustentaram que somente a adoção de tais medidas poderia evitar 

que a Líbia sofresse danos irreparáveis, tanto de fato, quanto de direito120. 
                                                
117  No original: “(a) that Libya has fully complied with all of its obligations under the Montreal 
Convention; (b) that the United States has breached, and is continuing to breach, its legal obligations 
to Libya under Articles 5 (2), 5 (3), 7, 8 (2) and 11 of the Montreal Convention; and (c) that the United 
States is under a legal obligation immediately to cease and desist from such breaches and from the 
use of any and all force or threats against Libya, including the threat of force against Libya, and from 
all violations of the sovereignty, territorial integrity, and the political independence of Libya.”   
Questões relativas à Interpretação e aplicação da convenção de Montreal de 1971 surgidas com o 
incidente aéreo em Lockerbie (República Árabe da Líbia v. Estados Unidos da América). Os dois 
casos, contra os Estados Unidos e o Reino Unido, eram idênticos, mudando apenas o pólo passivo. 
Disponível em <http://www.icj-
cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&code=lus&case=89&k=82&p3=0>. Acessado em 22/10/2012. 
118 No original: (a) To  enjoin  the United  States  from  taking  any  action against Libya calculated to 
coerce  or compel Libya to surrender the accused individuals to any  jurisdiction outside of Libya; and 
(b)  to ensure  that no s t e p s  are taken  t h a t  would prejudice in  any  way  the rights of  Libya with  
respect  to the legal  proceedings  that  are  the  subject  of  Libya's Application.  Ibid. 
119 Ibid. 
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 Entretanto, em 31/03/1992, três dias após o termino das audiências com 

relação às medidas provisórias a serem tomadas, o Conselho de Segurança, agindo 

sob o Capítulo VII adotou a Resolução 748. Nesta resolução, restou consignado que 

a incapacidade do Governo da Líbia em demonstrar a renúncia ao terrorismo 

representaria uma ameaça a paz e segurança internacionais. 121 

 

 Através desta Resolução, o Conselho de Segurança determinou que a Líbia 

deveria cumprir imediatamente e integralmente com a Resolução 731 e evitasse 

apoiar ou prover assistência para grupos terroristas. Além disso, determinou que 

todos os Estados deveriam tomar certas medidas até que o Conselho de Segurança 

entendesse que a Líbia teria agido de acordo com o determinado. A Resolução 

enumerou uma série de medidas, especialmente com relação a entrada e saída de 

aeronaves do espaço aéreo líbio, o suprimento de peças de aeronaves ou a sua 

manutenção, bem como a proibição de venda de armas ou suprir a Líbia com 

qualquer tipo de auxílio militar122. 

 

 Meses depois, em Novembro do mesmo ano, a Conselho de Segurança 

adotou a Resolução 883, em razão do não cumprimento das resoluções 731 e 748. 

Desta vez, o Conselho deixou claro que a Líbia deveria extraditar os acusados para 

os Estados Unidos ou o Reino Unido123. 

 

 Entretanto, em 14/04/1992, a Corte Internacional de Justiça pronunciou-se 

acerca do pedido de medidas provisórias, denegando-os. A decisão em si, de não 

conceder as medidas foi relativamente sem controvérsias. Os juízes foram 
                                                                                                                                                   
120 Ibid. 
121 Organização das Nações Unidas. Resolução 748 de 1992 do Conselho de Segurança. Disponível 
em <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/748(1992)>. Acessado em 24 out. 
2012. 
122 Ibid. 
123 Organização das Nações Unidas. Resolução 883 de 1993 do Conselho de Segurança. Disponível 
em <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/748(1992)>. Acessado em 24 out. 
2012. 



51 
 

cautelosos ao mencionar a questão dos limites do Conselho de Segurança e a 

possibilidade de revisão judicial 124. O Juiz Lachs entendeu que a Corte deveria 

respeitar as decisões vinculantes tomadas pelo Conselho de Segurança, sem, no 

entanto, especificar se isso acabaria por proibir a Corte de analisar a validade – 

quando da análise do mérito do caso – das Resoluções125. Por outro lado, o Juiz 

Bedjaoui expressou dúvidas acerca da possibilidade da Corte questionar a decisão 

do Conselho de Segurança que qualifica uma situação como perigosa para a paz e 

segurança internacionais. No entanto, não deixou de mencionar o estranho fato de 

que o atentado em Lockerbie constituísse uma ameaça urgente à paz, quando 

ocorrido mais de três anos antes do julgamento. 126  O Juiz Weeramantry 

primeiramente analisou os limites de atuação do Conselho de Segurança, mas 

concluiu que a qualificação de um fato como ameaça à paz – conforme dispõe o 

artigo 39 da Carta – é um poder discricionário do Conselho.  

 

 Entretanto, a opinião em separado do Juiz do Shahabudden deixou clara a 

posição de incerteza que estava presente na decisão da Corte: 

 

“A questão ora levantada pela recusa da Líbia em reconhecer a 
validade da Resolução 748 (1992) diz respeito à hipótese de que 
uma decisão do Conselho de Segurança possa sobrepor-se aos 
direitos dos Estados e, em caso afirmativo, se existem limites ao 
poder do Conselho de caracterizar determinada situação como uma 
que justifique a produção de decisão que acarrete tais 
consequências. Há limites ao poder de apreciação do Conselho? No 
equilíbrio de forças que suporta a estrutura das Nações Unidas na 
ordem internacional, há algum ponto concebível a partir do qual uma 
questão jurídica pode ser suscitada quanto à competência do 
Conselho de Segurança para produzir tais resultados? Caso haja 

                                                
124 A única exceção foi o Juiz ad-hoc El-Kosheri, que entendeu que a resolução 748 teria violado o 
artigo 92 da Carta da ONU, por interferir com um caso que estava sob análise da Corte. Questões 
relativas à Interpretação e aplicação da convenção de Montreal de 1971 surgidas com o incidente 
aéreo em Lockerbie (República Árabe da Líbia v. Estados Unidos da América). Disponível em 
<http://www.icj-cij.org/docket/files/89/7235.pdf>. Acesso em 24 out. 2012. 
125 Ibid. Voto apartado do Juiz Lachs. Disponível em: <http://www.icj-cij.org/docket/files/89/7223.pdf>. 
Acessado em 24 out. 2012. 
126 Ibid. Voto apartado do juiz Bedjaoui. Disponível em <http://www.icj-cij.org/docket/files/89/7227.pdf> 
Acessado em 24 out. 2012. 
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limites, quais são eles e que órgão, senão o Conselho de Segurança, 
é competente para dizer quais são esses limites?”127 

 

 A Corte decidiu, portanto, que não era possível conceder qualquer tipo de 

medida provisória a favor da Líbia. Entretanto, não afastou a possibilidade de – ao 

adentrar no mérito propriamente dito da questão – revisar a ação do Conselho de 

Segurança da ONU. 

 

Posteriormente, em suas contestações, os dois países128 argumentaram que 

a Corte não teria jurisdição sobre o assunto. Isso porque a questão de fundo no caso 

não era relativa a interpretação dada à convenção de Montreal e sim um 

questionamento direto da decisão do Conselho de Segurança. 

 

 Eles também argumentaram que, ainda que houvesse algum tipo de disputa 

sobre o assunto, as Resoluções 748 e 883 do Conselho teriam inviabilizado 

qualquer tipo de discussão sobre a Convenção. Isso porque, com base no artigo 103 

da Carta, as decisões do Conselho prevaleceriam sobre quaisquer direitos e 

obrigações das partes no âmbito do Direito Internacional. Assim, não poderia ser 

aplicada a cláusula 14(1) da Convenção de Montreal. 

 

 Em 27/02/1998, a Corte decidiu acerca das objeções preliminares, 

entendendo que possuía jurisdição para julgar o caso. Ela entendeu que como as 

partes discutiam se a destruição do avião da Panamerican Airlines se enquadrava 

                                                
127 No original: “The question now raised by Libya's challenge to the validity of resolution 748 (1992) is 
whether a decision of the Security Council may override the legal rights of States, and, if so, whether 
there are any limitations on the power of the Council to characterize a situation as one justifying the 
making of a decision entailing such consequences. Are there any limits to the Council's powers of 
appreciation? In the equilibrium of forces underpinning the structure of the United Nations within the 
evolving international order, is there any conceivable point beyond which a legal issue rnay properly 
arise as to the competence of the Security Council to produce such overriding results? If there are any 
limits, what are those limits and what body, what are those limits and what body, if other than the 
Security Council, is competent to say what those limits are?” Questões de interpretação e aplicação 
da Convenção de Montreal de 1971, resultante do incidente aéreo de Lockerbie. Líbia v. Estados 
Unidos da América. Medidas Cautelares. Voto apartado de Mohamed Shahabudden. Decisão de 14 
de abril de 1992. Disponível em: <http://www.icj-cij.org/docket/files/89/7227.pdf> Acesso em: 24 out. 
2012 
128 Lembrando novamente que se tratavam, em realidade, de duas ações idênticas. 
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na Convenção de Montreal, uma disputa acerca de sua interpretação e aplicação 

existia. Especificamente, a disputa era em torno da interpretação dada aos artigos 7 

e 11 da Convenção. Quanto ao ponto (d) do pedido da Líbia, a Corte entendeu que 

caberia a ela “julgar a legalidade dos atos criticados pela Líbia, porquanto estes atos 

seriam contrários à Convenção”. Em relação à existência de Resoluções do 

Conselho de Segurança 748 e 883, a Corte entendeu que como elas foram tomadas 

depois da propositura da ação, não poderiam influenciar no seu julgamento de 

admissibilidade129. 

 

 Quanto a Resolução 731 (1992), a Corte entendeu ser apenas uma 

recomendação, sem qualquer efeito vinculante, posto ter sido tomada com base no 

capítulo VI da Carta das Nações Unidas e não pelo VII, que poderia ter efeito 

vinculante e obrigatório. 

 

 Em relação a alegação de que o pedido da Líbia não teria objeto, a Corte não 

se pronunciou sobre o mérito do alegado. Apenas entendeu que uma decisão no 

ponto requereria uma discussão complicada acerca de vários temas, como os 

efeitos legais das Resoluções do Conselho de Segurança em relação aos direitos da 

Líbia. Por estas razões, a Corte entendeu que estas alegações tinham um caráter de 

defesa no mérito propriamente dito da ação movida pela Líbia, posto estar 

inexoravelmente em conjunto. Nesse passo, a Corte, por entender que a questão 

levantada pela Defesa não tinha um caráter “exclusivamente preliminar”, como dita o 

artigo 79(7) das Regras da Corte130. 

 

                                                
129   Questões de interpretação e aplicação da Convenção de Montreal de 1971, resultante do 
incidente aéreo de Lockerbie. Líbia v. Estados Unidos da América. Julgamento de 27/02/1998. 
Disponível em < http://www.icj-cij.org/docket/files/89/7249.pdf> . Acessado em 25 out. 2012. 
1301. Qualquer objeção feita pela defesa em relação a jurisdição da Corte ou da admissibilidade do 
pedido, ou qualquer outra objeção cuja decisão é necessária antes de continuar o processo de 
mérito, deve ser feita por escrito o mais cedo possível, e não pode ser feita após transcorridos três 
meses da entrega dos Memoriais. Qualquer objeção desse tipo feita por uma parte que não a defesa 
deve ser feita no prazo limite para a entrega da primeira peça daquela parte. 
[...] 7. As alegações de fato e direito nos pedidos referentes aos parágrafos 4 e 5 deste artigo, e 
aquelas alegações e provas apresentadas nas audiências de que fala o parágrafo 6, devem se 
restringir aos assuntos que tem relevância à objeção. Convenção de Montreal. Disponível em: 
<http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0>. Acessado em 27 out. 2012. 
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 Esta decisão não foi unanime e sofreu críticas por parte de alguns membros 

da Corte. O Presidente da Corte Schwebel, o Juiz Oda e o Juiz ad hoc Jennings 

divergiram da maioria, entendendo não haver qualquer disputa acerca do artigo 14 

da Convenção de Montreal. Estes três, junto com o Juiz Herczegh também 

divergiram da maioria acerca da admissibilidade do pedido da Líbia. Por fim, um 

grupo de seis juízes entendeu que a alegação de perda do objeto feita pela defesa 

deveria ter sido enfrentada em caráter preliminar e não no mérito final da decisão. 

 

 A decisão da Corte, de maneira geral, foi bastante cautelosa. Ela evitou 

enfrentar, igual ao que fez em 1992, o mérito da questão. Também não adentrou na 

questão de se era ou não possível verificar limites para a ação do Conselho de 

Segurança da ONU. De certa forma, não se posicionou nem favoravelmente, nem 

contrariamente a esta possibilidade131. 

 

 O caso Lockerbie foi significativo por demonstrar como o Conselho de 

Segurança poderia ser influenciado por interesses unilaterais dos seus membros 

permanentes. Sem qualquer tipo de contrapeso, o Reino Unido e os Estados Unidos 

da América poderam utilizar o Conselho de Segurança para atingir seus interesses 

específicos, sem atenção a qualquer tipo de limite aos seus poderes.132 

 

 Entretanto, a Corte Internacional de Justiça nunca teve a oportunidade de se 

manifestar diretamente sobre o mérito da questão em pauta. Uma solução 

diplomática para a crise foi encontrada pelas partes envolvidas. Ficou definido que 

os acusados seriam julgados em Haia por uma corte escocesa especialmente 

formada para julgar o caso.  

 

                                                
131 MARTENZUCK, Bernd. The Security Council, The International Court and Judicial Review: What 
lessons from Lockerbie. European Journal of Internation Law, [S.I.], V. 10, N. 3, 1999.. 
132 GORDON, Jay. The Sword of Damocles: Revisiting the Question of Whether the Security Council 
is Bound by Law. Chicago Journal of International Law. Chicago, V. 12, No. 2, 2012. Disponivel 
em: http://www.invisiblewar.net/wp-content/uploads/2010/08/Sword-of-Damocles1.pdf. Acesso em 28 
out 2012. 
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 As sanções foram suspensas três dias depois de a Líbia entregar às 

autoridades escocesas em Haia. A ação que tramitava perante a Corte perdeu o 

objeto e acabou arquivada em 10/09/2003133. 

 

 Ainda que a Corte não tenha se manifestado definitivamente, o caso teve 

repercussões importantes sobre o tema da legalidade da ação do Conselho e a 

possibilidade de revisão judicial. Isso porque a Corte, desde o início da ação, nunca 

afastou a possibilidade de revisar o ato do Conselho de Segurança que estava 

sendo questionado. A Corte poderia, desde o início da ação, ter declarado a sua 

impossibilidade de revisar medidas tomadas pelo Conselho com base no capítulo VII 

da Carta da Organização das Nações Unidas. O fato de não o fazer – deixando tal 

questão para a análise do mérito do pedido, que, infelizmente, nunca ocorreu – 

demonstra que a Corte adotou um posicionamento, na linha do que foi demonstrado 

anteriormente, de que pode questionar e revisar a validade de atos do Conselho de 

Segurança134 

 

  

                                                
133 Questões de interpretação e aplicação da Convenção de Montreal de 1971, resultante do incidente 
aéreo de Lockerbie. Líbia v. Estados Unidos da América. Ordem de 10/09/2003. Disponível em 
<http://www.icj-cij.org/docket/files/89/7247.pdf> . Acessado em 25 out. 2012. 
 
134 Franck, Thomas M. The “Powers of Aprpreciation”: Who is the Ultimate Guardian of UN Legality?. 
The American Journal of International Law. [S.I.] V. 86, N. 3, Jul. 1992. p.521. Disponível em : 
<http://www.jstor.org/stable/2203965>. Acesso em 12 nov. 2012. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho buscou demonstrar que o Conselho de Segurança da 

Organização das Nações Unidas, ainda que tenha amplos poderes conferidos pela 

Carta da Organização Internacional da qual é um dos principais e mais importantes 

órgãos, tem sua ação limitada pelo Direito Internacional. 

 

Por um lado, a Carta da Organização das Nações Unidas, que define o criou 

e o incumbiu com a tarefa principal de garantir a segurança e a paz internacional, 

também definiu limites para sua atuação. Seu artigo 24 determina que o Conselho 

deverá atuar sempre tendo em vista os propósitos da Organização, estabelecidos 

pelos artigos 1 e 2. 

 

Por outro, e de forma mais ampla, a existência do jus cogens também serve 

como limite para a ação do Conselho. Estas normas básicas de Direito Internacional, 

que existem e são vinculantes ainda que sem o consentimento – expresso ou tácito 

dos Estados e Organização – não permitem que o Conselho possa atuar de forma 

completamente livre. Como se tentou argumentar, sendo a Organização das Nações 

Unidas uma Organização Internacional, cujos poderes derivam de delegação dos 

Estados-Membros, ela deve obedecer às regras gerais do Direito Internacional, 

posto que o Estados não poderiam outorgar maiores poderes que eles mesmo 

possuíssem. 

 

Ainda que possa parecer, à primeira vista, que dificilmente a ação do 

Conselho efetivamente ultrapasse os limites do jus cogens, casos como o da 

Bósnia-Herzegovina ou das ações impostas ao Iraque ao longo dos anos 90 (cujo 

estudo não foi objeto do presente trabalho) representaram momentos em que houve 

manifesta dúvida acerca da legalidade internacional dos atos do Conselho. 

 



57 
 

Por fim, tentou-se demonstrar também que a Corte Internacional de Justiça, 

principal órgão judicial do sistema das Nações Unidas, pode exercer algum tipo de 

controle de legalidade dos atos do Conselho de Segurança. Ainda que não seja um 

controle do tipo concentrado, posto não ser possível incluir o Conselho como réu 

numa ação perante a Corte nem anular os atos do Conselho, nada impede que a 

Corte profira decisões declarando a ilegalidade de alguma resolução passada no 

âmbito do Conselho.  

 

Estas decisões, ainda que não vinculantes, tem um papel importante no 

sentido de legitimar – ou deslegitimar – as ações do Conselho. Considerando que a 

legitimidade, em termos de Direito Internacional, possui um caráter extremamente 

importante, pois é isso que, em última análise, levará os demais Estados a 

obedecerem as decisões tomadas pelos órgãos das Nações Unidas, estas decisões 

da Corte poderão ter efeitos muito mais fortes do que se imaginaria inicialmente. 

 

É certo que alguma alteração no sistema da ONU poderia facilitar o controle 

de legalidade, como, por exemplo, acrescentar a possibilidade de Organizações 

Internacionais serem partes – tanto no pólo ativo quanto passivo – em julgamentos 

da Corte. 

 

Entretanto, enquanto tal alteração não ocorrer – e nada indica que ela 

ocorrerá em um futuro próximo -, ainda sim deverá ser admitido que o Conselho não 

é legibus solutos, e que a Corte Internacional de Justiça poderá ter um papel crucial 

na legitimação ou não dos atos do Conselho, através da revisão jurisdicional de sua 

legalidade.  
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