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“O imperialismo é um sistema de exploração que ocorre não 

apenas na forma brutal de quem vem com armas para conquistar 

um território. O imperialismo frequentemente ocorre em formas 

mais sutis, um empréstimo, ajuda alimentar, chantagem. 

Estamos lutando contra este sistema que permite que um 

punhado de homens na Terra governe toda a humanidade.” 

- Thomas Sankara  



  
 
 
 

RESUMO 

 

Recorrentemente o papel da Organização das Nações Unidas (ONU) é questionado, 

principalmente no que toca à atuação do Conselho de Segurança com o uso do poder 

de veto. Busca-se, a partir do método quantitativo e qualitativo, acrescido de 

referenciais bibliográficos, analisar como ocorre o uso do poder de veto e questionar 

se poderá ser qualificado como indiscriminado, bem como se influencia falhas de 

execução dos objetivos firmados pela ONU. Isso tendo por base os objetivos da 

organização quanto à persecução da paz e da segurança internacional, o que afasta 

quaisquer interesses geoestratégicos dos cinco membros permanentes. Nesse 

sentido, aproxima-se a estrutura deliberativa do Conselho de Segurança ao arranjo 

de poder frente ao mundo hiperglobalizado. As discussões acerca das possibilidades 

de reforma no Conselho de Segurança são fundamentais para que se evite uma 

gradual deslegitimação do modelo de cooperação internacional proposto pela ONU.   

 

Palavras-chave: Direito Internacional; ONU; Conselho de Segurança; 

Responsabilidade de Proteger; Uso do Poder de Veto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

ABSTRACT 

 

The role of the United Nations (UN) is frequently questioned, especially with regard to 

the role of the Security Council with the use of veto power. Based on the quantitative 

and qualitative method, plus bibliographic references, the aim is to analyze how the 

use of veto power occurs and question whether it can be qualified as indiscriminate, 

as well as whether it influences failures in the execution of the goals set by the UN. 

This is based on the organization's objectives regarding the pursuit of international 

peace and security, which removes any geostrategic interests of the five permanent 

members. In this sense, the deliberative structure of the Security Council is closer to 

the arrangement of power in the hyperglobalized world. Discussions about the 

possibilities of reform in the Security Council are fundamental to avoid a gradual 

delegitimization of the international cooperation model proposed by the UN. 

 

Keywords: International Law; Responsability to Protect; Security Council; UN; Use of 

Veto Power;  
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 INTRODUÇÃO 

 

A Organização das Nações Unidas ascendeu ao cenário internacional como a 

maior bandeira do pacifismo mundial unificado, pondo-se como a Organização mais 

capacitada para solucionar a maneira bélica, colérica e hostil muitas vezes utilizadas 

pelas sociedades para resolverem seus entraves em âmbito intergovernamental. 

Contudo, a forma de operação estruturalmente desnivelada e segregacionista do 

Conselho de Segurança, fomenta questionamentos acerca da irrestritibilidade no uso 

do poder de veto, o que impactaria na estrutura de cooperação internacional e valores 

humanitários propostos pela Organização.  

Os arranjos desenrolados a partir do término da Guerra Fria, o número 

exacerbado de vetos a projetos de resolução e a progressão de certas crises 

humanitárias ao longo do mundo demonstram como se instituiu o desenho 

organizacional da ONU. A recorrência do questionamento acerca do papel da 

organização passa pela atuação do Conselho de Segurança, mais especificamente o 

uso do seu poder de veto. Nesse sentido, questiona-se se a incapacidade das Nações 

Unidas em resolução de conflitos historicamente atrozes é apenas fundamentada pela 

má gestão internacional, ou se passa pela atuação do Conselho numa linha que tende 

a manifestar os interesses das superpotências do pós-guerra fria, em detrimento da 

cooperação internacional pela paz. 

Iluminando este questionamento, podemos debruçar-nos sobre os 

entendimentos neorrealistas de Kenneth Waltz (2000, p.21), quando assevera que as 

instituições internacionais são moldadas e limitadas pelos Estados que as fundaram 

e sustentam, tendo, portanto, pouco efeito independente. Assim, aclara o autor como 

as Organizações Internacionais acabam por representar mais aos interesses 

nacionais que internacionais, quando diz:  

 

estados mais fracos tem dificuldade em induzir as instituições a servir seus 
próprios fins e seus próprios meios, especialmente no setor da segurança [...] 
O realismo revela o que a “teoria” liberal institucionalista esconde: que 
instituições internacionais servem sobretudo interesses nacionais, ao invés 
de interesses internacionais (WALTZ. 2000, p.21). 

 

Quando os membros componentes do Conselho sobrepõem suas agendas 

internas ao interesse cooperativo internacional, a possibilidade de resolução de 

conflitos supranacionais é minimizada, enevoando sua importância e 
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 descaracterizando as funções que justificam a própria existência de um órgão 

securitário. 

Diante dessas circunstâncias, coube-nos analisar, em foco principal, como o 

emprego do veto, concedido exclusivamente aos membros permanentes da ONU, 

pode ser observado como um embaraço ao alcance dos objetivos pacifistas da 

instituição, além da possibilidade de se tornar um mero instrumento de consolidação 

dos interesses nacionais nas ágoras de debate intergovernamental.  

Assim sendo, há de se notar que a estrutura hierarquizada da Organização 

impossibilita o debate igualitário sobre as visões de um mundo mais pacífico, 

enfraquecendo as vozes de países periféricos no debate internacional sobre a paz. 

Não só isso, mas a investidura da qualidade de permanentes e a concessão do poder 

de veto a apenas cinco delegações dentro da Organização denotam as 

condicionantes da formação de uma estrutura global de poder. Assim, internamente, 

é possível perceber a diferenciação de capacidade postulatória, hierarquização do 

protagonismo internacional e, de certo modo, a conservação de estruturas históricas 

de dominação das grandes potências. Esta situação acaba por dirimir o relevo às 

potencias emergentes ou nações historicamente neutras no plano internacional.  

Dessa forma, cabe-nos questionar também se toda a estrutura deliberativa em 

que se fundamenta o Conselho de Segurança e, por conseguinte a própria ONU, não 

estaria baseada em um arranjo de poder obsoleto, inspirado nos projetos de poderio 

global sonhados por Franklin D. Roosevelt, mas que não mais se sustentam em um 

mundo altamente conectado e globalizado.    

Este trabalho, por sua vez, buscará esclarecer estes questionamentos. 

Partindo da hipótese de que os principais players internacionais podem estar dispondo 

do poder de veto como ferramenta que assegure seus interesses nacionais, utilizou-

se de detalhada pesquisa bibliográfica, bem como do método quantitativo e qualitativo 

no levantamento de dados acerca do uso do veto pelos membros permanentes. Em 

suma, objetiva-se evidenciar como e se o uso do poder de veto influencia a falha de 

execução dos objetivos estabelecidos pela carta da ONU.  

Para tanto, no primeiro capítulo, abordaremos de maneira geral os 

fundamentos que justificam a estrutura organizacional da ONU e seu modelo 

decisório. Nessa oportunidade será dado enfoque ao contexto histórico e político que 

justificou a necessidade de criação de um órgão securitário, bem como a concessão 

do poder de veto aos seus cinco membros permanentes que o integram. Ademais, 



 12 
 
 
 exploraremos a possibilidade de se observar o poder de veto como uma ferramenta 

política de dominância das superpotências, traçando um comparativo entre o poder 

decisório atribuído ao Conselho de Segurança e à Assembleia Geral, o órgão de maior 

representatividade geográfica da instituição.  

Na sequência, será realizada uma detalhada pesquisa quantitativa e qualitativa 

dos Projetos de Resolução vetados entre os anos de 1993 e 2019. Primeiramente, 

apresentaremos uma tabela contendo data, número do projeto de resolução vetado, 

transcrição do encontro do Conselho de Segurança, tema debatido e indicação do 

membro permanente emissor do veto. Passada a leitura dos encontros indicados na 

tabela, procedeu-se a tradução e síntese dos encontros do Conselho de Segurança 

tidos como paradigmáticos para os fins deste trabalho. Observados os dados 

quantitativos, foram desenvolvidos ainda dois gráficos para melhor entendimento da 

análise qualitativa. 

Diante das pesquisas quantitativas e qualitativas, será possível iniciar a 

abordagem dos temas subsequentes. O capítulo terceiro trará um estudo de casos do 

uso indiscriminado do poder de veto que, fundado em análise doutrinária, buscará 

destacar os motivos da disputa de poder existente entre os membros permanentes e 

instrumentalizada pelo veto, bem como as consequências práticas dessa contenda. 

Como maneira de exemplificar e elucidar estas consequências, aprofundaremos as 

duas temáticas mais frequentemente vetadas pelos membros permanentes, quais 

sejam, o conflito israelo-palestino e a guerra civil da Síria.  

Finalmente, no último capítulo, buscaremos levantar as formas politicamente 

viáveis de se contornar o número exacerbado de vetos proferidos pelo Conselho de 

Segurança. Para tanto, analisaremos as propostas brasileiras de reforma do órgão, 

bem como exploraremos o conceito de Responsabilidade de Proteger (Responsability 

to Protect).  

Os materiais que ampararam a confecção deste trabalho foram escolhidos a 

partir de amplo acervo bibliográfico, contando com o exame de livros, artigos 

científicos, reportagens recolhidas em portais eletrônicos e documentos disponíveis 

na biblioteca virtual da ONU.  

 

 

 



 13 
 
 
 1 CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU: FUNDAMENTOS DE UMA ESTRUTURA 

RÍGIDA  

 

A manutenção da paz, a gestão e investigação de conflitos internacionais e a 

criação de Missões de Paz são alguns dos objetivos fundamentais do Conselho de 

Segurança da ONU. A fim de elucidar a forma de operação estruturalmente 

desnivelada e segregacionista (GUIMARÃES; DE CARVALHO, 2017, p.66) deste 

órgão tão essencial para o funcionamento da Organização das Nações Unidas, cabe 

aqui, preliminarmente, uma breve contextualização histórica sobre sua criação.  

 Pouco antes do fim da 2ª Grande Guerra, entre os anos de 1934 e 1945, as 

potências que combatiam o Eixo, considerando o insucesso da Liga das Nações em 

se evitar a guerra que travavam, tiveram a intenção de estabelecer uma organização 

internacional. De caráter geral e fundada na igualdade soberana dos Estados 

pacíficos, haveria de ter como propósito a manutenção da paz e da segurança 

internacional, nos termos do que foi reconhecido pelo Reino Unido, Estados Unidos 

da América, União Soviética e China na Declaração de Moscou de 1º de novembro de 

1943. (MUZZUOLI, 2013, p.651) 

 A Carta que confere personalidade jurídica à Organização foi assinada em 26 

de junho de 1945, na cidade de São Francisco, mas foi somente em 24 de outubro de 

1945 que as Nações Unidas se Constituíram, quando entrou em vigor internacional a 

carta constitutiva da organização. (MUZZUOLI, 2013, p.651) 

Criado juntamente à Carta das Nações Unidas, o Conselho de Segurança é 

quem detém capacidade para autorização de sanções econômicas1, envio de missões 

de paz e o uso de força coercitiva, e, portanto, é considerado um dos órgãos 

fundamentais ao funcionamento da Organização. 

As fundamentações jurídicas que promoveram a criação desse órgão estão 

dispostas no capítulo V da Carta das Nações Unidas, tendo sua operação prática 

explicitada nos capítulos VI, VII, VIII.  

Em relação à atuação do Conselho de Segurança, esta orbita os direitos-

deveres de investigar controvérsias cuja continuação represente perigo à manutenção 

da paz; assegurar ação rápida e eficaz em manter a paz e a segurança internacional; 

 
1 Medidas de coação político-econômica tomadas por um Estado contra outro, uni ou multilateralmente, 
com o objetivo de desestabilizar economicamente um território por meio de restrições de exportações, 
trocas comerciais, entre outros.  
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 fazer recomendações ou decidir sobre medidas que alcancem uma solução para o 

conflito.  A disposição do Conselho de Segurança é constituída por cinco membros 

invariáveis, intitulados Membros Permanentes, sendo estes, China, EUA, França, 

Reino Unido e Rússia.  Os Estados em questão dispõem do exercício do poder de 

veto, que pode ser empregado durante as votações e deliberações estabelecidas pelo 

Conselho, a fim de interromper de forma definitiva a progressão dos Projetos de 

Resolução ali analisados (artigo 27- 3).  

Complementarmente à constituição do órgão securitário, há a eleição de mais 

dez membros não permanentes, que o integram, porém, sem gozar das prerrogativas 

de veto. Estes são escolhidos através de eleições promovidas pela Assembleia-Geral, 

por meio de uma votação favorável de dois terços dos membros presentes e votantes 

(art. 18.2 da Carta), devendo a citada eleição respeitar, também, critérios elencados 

no art. 23.12 da Carta da ONU.  

 A eleição de membros não permanentes objetiva conferir caráter de maior 

representatividade geográfica e cultural ao órgão durante as discussões dos projetos 

de resolução, sem, contudo, conceder isonomia no protagonismo das tomadas de 

decisões (RIGO SANTIN, J.; LEIDENS, L, 2018). 

A criação do Conselho de Segurança a partir desses parâmetros é justificada 

pelo impacto dramático na situação geopolítica mundial gerado após a Segunda 

Grande Guerra e, principalmente, pela necessidade de desenvolvimento de 

mecanismos internacionais que pudessem impedir a eclosão de uma Terceira Guerra 

Mundial.  

 

Entre outras fórmulas aventadas na época, o Presidente Franklin Delano 
Roosevelt acalentava a ideia de implantar um sistema chamado por ele de 
"tutela dos poderosos", a cargo dos Quatro Policiais: Estados Unidos, Grã-
Bretanha, União Soviética e China, aos quais depois se somou a França. Na 
Conferência de Dumbarton Oaks, em 1944, foram aprovadas propostas para 
o estabelecimento da nova organização internacional, definindo a estrutura e 
o funcionamento de seus órgãos principais. O Conselho de Segurança ficaria 
encarregado de manter a paz e prevenir futuros atos de agressão, pela força 
se necessário. (GARCIA, 2010) 

 
2 Artigo 23. 1: O Conselho de Segurança será composto de quinze Membros das Nações Unidas. A 
República da China, a França, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Reino Unido da Grã-
Bretanha e Irlanda do norte e os Estados unidos da América serão membros permanentes do Conselho 
de Segurança. A Assembléia Geral elegerá dez outros Membros das Nações Unidas para Membros 
não permanentes do Conselho de Segurança, tendo especialmente em vista, em primeiro lugar, a 
contribuição dos Membros das Nações Unidas para a manutenção da paz e da segurança 
internacionais e para osoutros propósitos da Organização e também a distribuição geográfica 
equitativa. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm. Acesso 
em: 10 de setembro de 2021.  
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 Isto posto, pode-se perceber, também, que a necessidade de concepção de 

um órgão securitário integrado por membros permanentes, possuidores de uma maior 

capacidade postulatória internacional, é fruto da doutrina proposta por Roosevelt no 

Conselho dos Quatro Policiais (Four Policemen3), podendo-se compreender o 

Conselho de Segurança como consequência dessa política nos tempos modernos.  

 

1.1 Os assentos permanentes do CSNU como instrumento de dominância das 

superpotências do pós-guerra 

 

É necessário observar que, apesar da relevância do Conselho de Segurança, 

ele representa até hoje uma estrutura refletora da década de 1950, sem nunca ter 

passado por uma reforma significativa ou reavaliação da sua funcionalidade. Assim 

sendo, é, nos dias de hoje, uma estrutura que protagoniza os mesmos atores 

internacionais que triunfaram na Segunda Grande Guerra, ofuscando os protagonistas 

políticos e econômicos das décadas seguintes, tais como, Índia, Hong Kong, 

Cingapura, Coréia do Sul, Taiwan, entre outros.  

 À contrario senso, há autores que mitigam a relevância da modificação na 

hierarquia funcional da organização, a fim de adequá-la aos novos panoramas de 

protagonismo global. Coloca-se nesse sentido Vargas (2008, p.122) que, indo além, 

alerta para outras dificuldades que poderiam ser encontradas na tentativa de se 

diversificar os ocupantes das cadeiras permanentes:  

 

A rigor, o fato, discutível, de o sistema internacional ter passado de uma 
situação de bipolaridade para multipolaridade com o fim da Guerra Fria não 
implicaria necessariamente em mudanças na composição do Conselho, a 
menos que os “novos polos” fossem Estados que não detivessem, ainda, 
assento permanente no Conselho. Todavia, como lembra o Embaixador 
Gelson Fonseca, a identificação dos “novos polos” não é uma tarefa fácil. 
 

Indubitável, porém, é o fato de que o escopo decisório da ONU conserva 

parcialmente a realidade do Concerto Europeu4, proveniente do Congresso de Viena, 

 
3 O termo Quatro Policiais refere-se a um conselho pós-guerra composto pelos chamados Quatro 
Grandes e proposto pelo então Presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Os Quatro 
Policiais seriam os responsáveis por manter a ordem dentro de suas esferas de influência: o Reino 
Unido em seu império e na Europa Ocidental; a União Soviética no Leste da Europa e no centro da 
Eurásia; a China na Ásia Oriental e Pacífico Ocidental; e os Estados Unidos no hemisfério ocidental. 
Os Quatro Policiais são o esboço do que se tornariam os membros permanentes do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas. 
4 O concerto europeu funcionava como um Governo Europeu encabeçado pelas 5 grandes potências 
da época: Reino Unido, Império Austro-Húngaro, Rússia, Prússia e França, com o objetivo de preservar 
a paz, razão pela qual estes Estados deveriam ser ouvidos em todas as questões europeias. 
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 o que fortifica o histórico papel das superpotências como maestros dos contornos da 

política internacional. Reafirma e esclarece este posicionamento Maldonado Correia 

(1994, p.57), quando coloca: 

 

Ontem como hoje o sistema tem um princípio legitimador que o caracteriza e 
que é o garante de um determinado convívio internacional. No Congresso de 
Viena tal princípio foi a legitimidade Monárquica; hoje é a unânime aceitação 
do valor da democracia política e da lei do mercado da economia capitalista. 
Enfim, para concluir, ontem como hoje são ainda as grandes potências que 
ditam o direito a que deve obedecer a Carta Internacional (constata-se a 
formação de um diretório internacional). 
 

Ainda neste aspecto,  

a maior crítica ao sistema de veto do Conselho de Segurança está ligada à 
flagrante desigualdade de direitos que têm os demais Estados-membros da 
ONU, que ficam à mercê daquilo que for decidido por tão somente cinco 
Estados (os com cadeira permanente no Conselho) numa situação de conflito 
internacional, ou que envolva questões importantes para a sociedade 
internacional como um todo. (MAZZUOLI, 2013, p. 658) 
 

Por outro lado, importante destacarmos também o viés argumentativo que 

defende a inequidade do modelo decisório da ONU como justificativa para uma maior 

celeridade na tomada de decisões por parte da Organização. Mazzuoli (2013, p. 658) 

explora esta linha quando coloca:  

(...) objeta-se que as funções do Conselho de Segurança com seus membros 
em pé de igualdade, apesar de mais justas, seriam mais lentas e menos 
eficazes, o que poderia levar uma grande potência a se utilizar de inúmeros 
subterfúgios para se eximir de uma responsabilidade, quando compelida pelo 
conselho de segurança a fazer algo contrário a seus interesses. 

 

Após a exposição das diferentes linhas argumentativas, o autor avalia que, 

historicamente, a existência de um órgão securitário serviu em sua essência como 

ferramenta de manutenção da segurança política das potências que o criaram. A 

existência do Conselho de Segurança -e consequentemente do poder de veto- era a 

ressalva necessária à pluralidade a qual se propunha a Organização, tornando 

possível assegurar aos seus idealizadores a conservação do status de elite política 

internacional:  

Na realidade o que temiam as grandes potências, à época da conclusão da 
Carta, era que uma deliberação do Conselho de Segurança pudesse ter 
consequências políticas importantes, em especial a adoção de medidas 
coativas, capazes de prejudica-las sobremaneira sem que tivessem qualquer 
meio de defesa. Dessa forma, entenderam legítimo (e a sociedade 
internacional concordou...) atribuir a si mesmas o poder de recusa no 
cumprimento de tais encargos, porventura lançados por uma maioria de 
potências menores e menos interessadas. (MAZZUOLI, 2013, p.658) 
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 Dentro dessa perspectiva, Muzzuoli (2013) entende ainda que os Estados de 

menor força no pleito internacional concordaram inequivocamente com o poder de 

veto do P5 no momento em que se tornaram signatários da Carta. Nesse sentido, 

deve-se observar que o argumento, apesar de juridicamente perfeito, é política e 

diplomaticamente incompleto, dado que não explora as circunstâncias políticas que 

fazem com que os Estados sejam signatários da Carta apesar do sistema de vetos, 

sendo a mais latente delas a promessa de paz imediatamente após uma das guerras 

mais traumáticas da história. Além disso,  

a premissa de que o Direito Internacional foi convencionado por Estados em 
igualdade - quando apenas os países Ocidentais realmente participaram 
desta construção - exemplifica as naturalizações estruturais que governam o 
entendimento clássico do Direito Internacional. (MÜLLER, 2020, p.105) 
 

Aqui é interessante percebermos, contudo, que até as análises mais 

conservadoras sobre a necessidade do direito de veto, nesse caso exemplificado 

pelas exposições de Muzzuoli (2013), compreendem que sua existência e aplicação 

são necessárias principalmente para salvaguardar os interesses das superpotências 

tradicionais. 

Assim, a limitação do uso do poder de veto a representantes de apenas cinco 

delegações, e a não limitação quantitativa do seu uso, denotam as condicionantes de 

uma estrutura global que promove a hierarquização interna da Organização. Essa, por 

sua vez, fomenta a hegemonia de dominação dos Estados historicamente 

expansionistas, dominadores ou imperialistas, além de dificultar o necessário relevo 

às potencias emergentes e nações tradicionalmente neutras no plano internacional.  

 Dessa forma, entende-se que  

a configuração do Conselho de Segurança é regida por sua natureza 
hierarquizada, centralizadora e exclusivista. O Conselho é a única instância 
dentro do escopo das Nações Unidas na qual é vetada a ampla participação 
de todos os Estados membros da Organização. Além disso, dentro do próprio 
quadro de membros do órgão, há uma clara distinção entre os permanentes 
e os não-permanentes, de modo que o status da perenidade em ocupar as 
cadeiras do Conselho confere o beneplácito do uso de veto, conforme os 
interesses apresentados pelo país em meio às negociações. (GUIMARÃES; 
DE CARVALHO, 2017, p. 69) 

 

Fomentando o posicionamento de que as Nações Unidas representam um 

governo internacional regido pela e para as grandes potências, Morgenthau (2003, 

p.869) traz um brilhante comparativo entre a Organização e as duas outras ligas 

internacionais que a precederam:  
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A Santa Aliança era francamente um governo internacional exercido pelas 
grandes potências. A Liga das Nações representava um governo 
internacional, com o conselho e a anuência de todas as nações membros, 
cada uma das quais, em virtude do princípio da unanimidade (...) poderia 
impedir de agir o governo internacional. A Organização das Nações Unidas 
constitui um instrumento de governo internacional pelas grandes potências, 
que se assemelha por seus arranjos constitucionais à Santa Aliança e, por 
sua pretensão à Liga das Nações. É o contraste entre essa pretensão e a 
realidade constitucional, entre as expectativas democráticas criadas pelos 
termos da Carta e a atuação autocrática objetivada pela efetiva distribuição 
de funções, que caracteriza os dispositivos constitucionais das Nações 
Unidas.  
 

Dessa forma, ao conceder as prerrogativas de veto a um seleto grupo de 

superpotências, o próprio desenho organizacional das Nações Unidas cria um 

empecilho para o cenário participativo, inclusivo e cooperativo, quando frente a 

qualquer situação que interfira nas agendas político-econômicas desses players 

internacionais. 

 

1.2 O poder decisório do CSNU e um comparativo à Assembleia Geral 

 

Buscando promover uma maior representatividade geográfica às decisões 

emitidas pelo órgão securitário, a Carta previu a inclusão de delegações rotativas sem 

poder de veto, que podem votar a favor, contra, ou se abster nas votações dos 

Projetos de Resolução que tramitam perante o CSNU.  

Contudo, em se tratando de pluralidade geográfica e cultural nos âmbitos 

institucionais da ONU, seria impossível não traçar um paralelo com a Assembleia 

Geral. Isto porque, a Assembleia consiste no principal órgão deliberativo das Nações 

Unidas, tendo como principal função a discussão multilateral de todo o espectro de 

questões internacionais abrangidas pela Carta, além de conferir o direito de voto a 

cada um dos 193 Estados-membros, sem valoração na força de cada voto5.   

Isto posto, nota-se que o órgão que efetivamente concede representatividade 

política e geográfica à Organização é a Assembleia Geral, vez que, diferentemente do 

Conselho de Segurança, confere, em suas deliberações plenárias, equidade jurídica 

e postulatória aos Estados.  

 
5 ONU. Saiba mais sobre a Assembleia Geral das Nações Unidas. “Cada um dos 193 Estados-membros 
tem direito a um voto na Assembleia. Na sua generalidade, as decisões são tomadas por maioria 
simples; no entanto, quando se trata de votações relativas a temas de elevada importância (...) a 
votação exige uma maioria de dois terços dos Estados-membros”. Disponível em: 
https://unric.org/pt/saiba-mais-sobre-a-assembleia-geral-das-nacoes-unidas/. Acesso em: 13 de 
setembro de 2021.  
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 Ocorre que a Assembleia Geral da ONU possui poderes decisórios ainda mais 

limitados que a Assembleia Geral constituída pela extinta Liga das Nações, 

considerada fracassada no seu sistema de segurança internacional (BARACUHY, 

2007). Os mecanismos constitucionais da Carta da ONU que estipulam esses limites 

acabam por gerar a tendência de um governo internacional coordenado pelas grandes 

potências, conferindo aos vitoriosos da 2ª Guerra um mando politico concentrado e 

desigual, quando no seio das decisões diplomáticas globais. Convergentemente, 

expõe Morgenthau (2003, p.868):  

A tendência em favor do governo pelas grandes potencias, que já era 
inequívoca na Liga das Nações, passa a dominar completamente a 
distribuição de funções nas Nações Unidas. Essa tendência se manifesta em 
três mecanismos constitucionais da Carta: a incapacidade da Assembleia 
Geral de tomar decisões sobre questões políticas; a limitação da exigência 
de unanimidade somente para os membros permanentes do Conselho de 
Segurança; e o direito, que passa a ser assegurado às partes em uma 
disputa, de vetar quaisquer medidas de execução compulsória que lhe sejam 
adversas. 
 

Ainda de forma comparativa à Liga das Nações, continua a evidenciar a parca 

viabilidade decisória que a Assembleia Geral da ONU dispõe:  

A assembleia da Liga das Nações (...), era um verdadeiro parlamento 
internacional, que podia tomar decisões medidas sobre matérias políticas, 
sozinha ou em concorrência com o Conselho da Liga. Já a Assembleia Geral 
das Nações Unidas, nos termos dos artigos 10º a 14 da Carta, só tem 
capacidade, em questões de natureza política, para fazer recomendações às 
partes envolvidas ou ao Conselho de Segurança. (...) Mesmo essas modestas 
funções são delimitadas pelo artigo 12 da Carta, que veda à Assembleia 
sequer fazer recomendações sobre temas que já estão arrolados na agenda 
do Conselho de Segurança. (MORGENTHAU, 2003, p.869) 

 

Resumidamente, e aqui ainda fundado nas palavras de Morgenthau (2003), o 

órgão que concede a maior abrangência econômica e cultural da Organização, ou 

seja, a Assembleia, não possui efetivo poder de ação no que diz respeito à 

manutenção da paz e da segurança internacional, podendo somente debater, 

investigar e fazer recomendações nesse sentido. 

A partir dessa perspectiva, é possível perceber que o protagonismo dado ao 

Conselho de Segurança é tamanho, que a Assembleia Geral e Conselho podem se 

pronunciar sobre o mesmo tema de maneira dissonante, como duas vozes sem 

qualquer conexão orgânica na Organização. Nessa situação o Conselho de 

Segurança poderá, ainda, desconsiderar taxativamente uma recomendação proposta 

por dois terços de todos os membros das Nações Unidas, ou seja, uma deliberação 

alcançada por 128 Estados-membros.  (MONGENTHAU, 2003, p.869) 
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  Isto posto, é possível notar que, passadas décadas da criação das Nações 

Unidas, a modificação dos panoramas globais de poderio econômico, político e de 

comunicação, não foram suficientes para uma renovação neste sistema 

morfologicamente hierarquizado e por vezes impositivo que é indispensável nas 

deliberações securitárias dessa Organização Internacional. Os arranjos desenrolados 

a partir do término da Guerra Fria evidenciaram o contraste entre as promessas e os 

resultados obtidos pela ONU, revelando sua limitada capacidade em negociar 

soluções e promover a paz (TOMASSINI, 1995, p.222).  

 Não fosse o bastante, é certo ainda que os princípios da Carta estão 

constitucionalmente incapacitados de evitar uma guerra entre as próprias grandes 

potências, posto que todo o seu escopo funcional é baseado na premissa de ação 

harmônica entre estas – fundamentalmente EUA e Rússia. (MORGENTHAU, 2003, 

p.900) 

A ONU tal como contemplado na Carta pressupõe a existência de unidade 
entre as grandes potências e preocupa-se exclusivamente com a 
preservação da paz entre as nações médias e pequenas, mediante a 
operação do governo de grandes potências. (...) A ONU da Carta nasceu da 
ilusão de que estava assegurada a paz entre as grandes potências. 
(MORGENTHAU, 2003, p.897) 
 

As Nações Unidas, então, observadas a partir da perspectiva das disputas 

diplomáticas provenientes do pós-Guerra Fria poderiam, no máximo, oferecer uma 

contribuição modesta para a prevenção de conflitos e promoção da paz. 

(MORGENTHAU, 2003, p.900 e p.9001)  

Nos é evidenciável, portanto, que toda essa estrutura deliberativa é baseada 

em um arranjo de poder obsoleto, que não mais subsiste ou se sustenta em um mundo 

hiperglobalizado, o que pode ocasionar a deslegitimação de todo o aparato, além de 

fomentar o poder político das economias de capitalismo central sobre as de 

capitalismo periférico. 

 Diante disso, e a fim de analisar a constância do emprego de veto na cúpula 

do Conselho de Segurança, desenvolveu-se um levantamento quantitativo e 

qualitativo, que objetivou, primordialmente, esclarecer o impacto real desse 

instrumento nos conflitos internacionais que buscam solução a partir de decisões do 

órgão securitário. 
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 2 PESQUISA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO EMPREGO DE VETOS EM 

RESOLUÇÕES DO CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU 

 

 Como base inicial para o esclarecimento científico e metodológico deste 

trabalho, escolheu-se o levantamento quantitativo e qualitativo do emprego de veto 

pelos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. A partir desta 

metodologia, ambicionou-se verificar as orientações e predileções políticas de cada 

membro permanente, seu alinhamento com outros Estados-membros, bem como a 

possível predileção por veto em temáticas específicas.  

 O recorte temporal priorizou os encontros ocorridos a partir da queda da URSS 

até a última resolução vetada disponível na data do início desta pesquisa, quais sejam, 

os encontros que debateram os Projetos de Resolução S/2019/756, S/2019/186, 

S/2018/516, S/2018/321, S/2018/156, S/2017/1060, S/2017/970, S/2017/962, 

S/2017/884, S/2017/315, S/2017/172, S/2016/1026, S/2016/846, S/2015/562, 

S/2015/508, S/2014/348, S/2014/189, S/2012/538, S/2012/77, S/2011/612, 

S/2011/24, S/2009/310, S/2008/447, S/2007/14, S/2006/878, S/2006/508, 

S/2004/783, S/2004/313, S/2004/240, S/2003/980, S/2003/891, S/2002/1385, 

S/2002/712, S/2001/1199, S/2001/270, S/1999/201, S/1997/241, S/1997/199, 

S/1997/18, S/1995/394, S/1994/1358 e S/25693. Dessa forma, foram observados os 

vetos empregados entre as datas de 11 maio de 1993 a 19 de setembro de 2019.  

O marco temporal inicial levou em consideração o primeiro veto proferido após 

a queda da União Soviética. A não inclusão dos vetos empregados pela URSS 

proporcionou um direcionamento temporal mais assertivo e menos abrangente, além 

de dedicar o foco de análise às disputas diplomáticas do pós-guerra fria, tão diferentes 

dos interesses internacionais que vigoravam até 1991.  

Posteriormente à data final de 19 de setembro de 2019, houve o veto a outros 

três projetos de resolução não analisados por este trabalho, quais sejam, o projeto 

S/2020/654, de 7 julho de 2020; o projeto S/2020/667, de 10 julho de 2020; e o projeto 

S/2020/852, de 31 de agosto de 2020. Os projetos vetados no mês de julho de 2020 

tiveram votos negativos de China e Rússia e consistiam em continuação do debate 

acerca da Guerra Civil síria, já devidamente analisada neste levantamento a partir dos 

vetos anteriormente empregados na mesma temática. Já o projeto vetado em agosto 

de 2020, que obteve voto negativo dos EUA, discutia as ameaças à paz e segurança 
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 internacional causadas por ataques terroristas e não foi incluído nesta análise por ter 

tido o veto proferido após o início das pesquisas.  

Inicialmente, foi desenvolvida tabela que elenca data, número do projeto de 

resolução vetado, transcrição do encontro do Conselho de Segurança (registros 

literais), tema debatido e indicação do membro permanente emissor do veto.  

Em seguida, a partir dos registros literais dos encontros do CSNU, disponíveis 

na biblioteca oficial, foram analisadas as manifestações das delegações (rotativas e 

permanentes) presentes nas votações dos projetos de resolução vetados durante o 

recorte temporal explorado.  Dessa forma, foi possível examinar individualmente o 

pronunciamento das seguintes delegações: Alemanha, Bélgica, Bolívia, Cazaquistão, 

China, Costa do Marfim, Egito, Estados Unidos da América, Etiópia, Federação da 

Rússia, França, Guiné Equatorial, Indonésia, Irlanda do Norte, Itália, Japão, Kuwait, 

Países Baixos, Peru, Polônia, Reino Unido da Grã-Bretanha, República Dominicana,  

Senegal, Suécia, Suíça, Ucrânia, Uruguai,  

Passada a leitura e exame das transcrições dos encontros elencados na tabela, 

foram selecionados cinco encontros do Conselho de Segurança para serem 

traduzidos, sintetizados, e transcritos para este trabalho. São estes as transcrições 

originais dos encontros S/PV.8476, S/PV.8793, S/PV.8274, S/PV.8139 e S/PV.8190. 

Estes foram selecionados para servir de paradigma aos outros, seguindo os seguintes 

critérios de escolha: representarem temática repetidamente vetada pelo Conselho de 

Segurança; tratarem de tema diretamente ligados a direitos humanos; e/ou -a partir 

das exposições dos Representantes Permanentes- conterem apontamentos 

significativos acerca do abuso do poder de veto.  

 Em relação a estes registros literais transcritos, informa-se que foram 

abarcados os discursos de representantes de delegações permanentes (China, EUA, 

França, Reino Unido e Rússia) e rotativas (Bélgica, Bolívia, Cazaquistão, Etiópia, 

Itália, Israel, Kwait, Palestina, Perú, Polônia, Senegal, Suécia, Ucrânia).  Neste âmbito, 

fora dado enfoque às falas daqueles que representavam as delegações com poder de 

veto ou, em sendo representantes de delegações rotativas, àqueles que 

acrescentaram substancialmente à discussão do projeto de resolução vetado, não 

tendo se abstido ou replicado posicionamento anteriormente explorado.  

 A partir da tabela dos projetos de resolução vetados e da transcrição dos 

encontros tidos como paradigmáticos para os fins desse trabalho, foi possível o 

desenvolvimento  de análise qualitativa a partir de gráficos, em que se demonstrou a 
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 proporção em que cada membro permanente utilizou o poder de veto (gráfico 2.2.1), 

quais os temas mais frequentemente vetados e quais delegações vetam em bloco 

(gráfico 2.2.2).   

De tal sorte, as pesquisas quantitativas e qualitativas neste trabalho realizadas, 

conjugadas com aprofundada pesquisa doutrinária e bibliográfica, serviram de base 

para investigar se o emprego de veto pode ser um óbice na resolução de conflitos 

internacionais, inclusive em situações de flagrante violação de direitos humanos.    

 

2.1 LEVANTAMENTO QUANTITATIVO 

 

2.1.1 Leitura das siglas dos documentos oficiais da ONU  

 

Preliminarmente, cabe esclarecer brevemente a maneira como os documentos 

oficiais são catalogados na Organização.  

Em 1976, a Assembleia Geral começou a prática de incluir as informações da 

sessão em todos os símbolos dos documentos. A partir desta data outros órgãos 

adotaram práticas semelhantes. Dessa forma, o padrão geral de identificação dos 

documentos incluem componentes sobre a sessão ou ano após os elementos do 

corpo, seguindo o seguinte modelo exemplificativo6:  

 

Assembleia Geral sessão 31ª sessão (1976) A/31/99 

Conselho de Segurança ano 1994 S/1994/99 

Conselho Econômico e social ano 1978 E/1978/99 

 

Portanto, o primeiro componente assinalado indica o órgão para o qual o 

documento é submetido ou o órgão que o está emitindo, podendo ser representados 

da seguinte maneira:  

 

A/ - Assembleia Geral 

S/ - Conselho de Segurança 

 
6 ONU Library. UN Documentation: Overview. Disponível em: https://research.un.org/en/docs/symbols. 
Acesso em: 12 de setembro de 2021.  



 24 
 
 
 E/ - Conselho Econômico e Social 

ST/ - Secretariado 

 

Sequencialmente, a numeração posterior ao indicativo de órgão representará 

o ano da apresentação do documentos, enquanto a última numeração da sigla indica 

o número do documento.  

Vale mencionar ainda que os documentos relativos à transcrição das falas  

proferidas em encontros ocorridos na Organização são indicados pela sigla do órgão 

onde ocorreram (A/; S/; E/; ST/), sucedido pela sigla “PV” e o número de identificação 

do documento. A sigla “PV” indica que são registros literais, também chamados de 

“procès verbal”7. Estes, são registros palavra por palavra do que é dito durante uma 

reunião formal e são preparados pela Divisão de Reuniões e Publicações do DGACM, 

estando disponíveis no Sistema de Documentos Oficial (ODS).  

 

2.1.2 Tabela dos projetos de resolução vetados entre 1993 e 20198 

 
7 ONU Library. What does the abbreviation PV stand for in UN document symbols? For example: 
S/PV.6826. Disponível em: https://ask.un.org/faq/14604. Acesso em: 12 de setembro de 2021.  
8Tabela completa disponível na biblioteca virtual da ONU. Disponível em: 
https://research.un.org/en/docs/sc/quick. Acesso em: 12 de setembro de 2021. 
 

Data 
Projeto de 

Resolução 

Transcrição 

do encontro 
Tema debatido 

Veto de 

Membro 

Permanente 

19 

Setembro 

2019 

S/2019/756 S/PV.8623 

A situação no Oriente Médio 

(em relação à ofensiva do 

noroeste da Síria, parte da 

Guerra Civil Síria em curso) 

 China 

 Rússia 

28 

Fevereiro 

2019 

S/2019/186 S/PV.8476 

A situação na República 

Bolivariana da Venezuela (a 

respeito da crise presidencial 

venezuelana de 2019 e os 

resultados das eleições 

presidenciais de 2018) 

 China 

 Rússia 

https://undocs.org/en/S/2019/756
https://undocs.org/en/S/PV.8623
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2019/186
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8476
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
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1 Junho 

2018 
S/2018/516 S/PV.8274 

Situação no Oriente Médio, 

incluindo a questão palestina 

(a respeito dos protestos na 

fronteira de Gaza em 2018) 

 EUA 

10 Abril 

2018 
S/2018/321 S/PV.8228 

A situação no Oriente Médio 

(uso de armas químicas na 

Guerra Civil Síria) 

 Rússia 

26 

Fevereiro 

2018 

S/2018/156 S/PV.8190 

Sanções contra o Iêmen 

(Guerra Civil Iemenita (2015-

presente) 

 Rússia 

18 

Dezembro 

2017 

S/2017/1060 S/PV.8139 

Situação no Oriente Médio, 

incluindo a questão palestina 

(a respeito do 

reconhecimento de 

Jerusalém como capital 

israelense pelos Estados 

Unidos) 

 EUA 

17 

Novembro 

2017 

S/2017/970 S/PV.8107 

Oriente Médio (uso de armas 

químicas na Guerra Civil 

Síria) 

 Rússia 

16 

Novembro 

2017 

S/2017/962 S/PV.8105 

Oriente Médio (uso de armas 

químicas na Guerra Civil 

Síria) 

 Rússia 

24 Outubro 

2017 
S/2017/884 S/PV.8073 

Oriente Médio (uso de armas 

químicas na Guerra Civil 

Síria) 

 Rússia 

12 Abril 

2017 
S/2017/315 S/PV.7922 

Oriente Médio (uso de armas 

químicas na Guerra Civil 

Síria) 

  

 Rússia 

28 

Fevereiro 

2017 

S/2017/172 S/PV.7893 

Oriente Médio (uso de armas 

químicas na Guerra Civil 

Síria) 

 China 

 Rússia 

5 

Dezembro 

2016 

S/2016/1026 S/PV.7825 

Oriente Médio (Guerra Civil 

Síria) 

 China 

 Rússia 

8 Outubro 

2016 
S/2016/846 S/PV.7785 

Oriente Médio (Guerra Civil 

Síria) 
 Rússia 

29 Julho 

2015 
S/2015/562 S/PV.7498 

Carta de 28 de fevereiro de 

2014 do Representante 

Permanente da Ucrânia junto 

das Nações Unidas dirigida 

ao Presidente do Conselho 

de Segurança (S / 2014/136). 

 Rússia 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2018/516
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8274
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http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/1060
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8139
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/970
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8107
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/962
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http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/884
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8073
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/315
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7922
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/172
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7893
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/1026
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7825
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/846
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http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/562
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7498
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
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 (abatimento do voo MH 17 da 

Malaysia Airlines)  

8 Julho 

2015 
S/2015/508 S/PV.7481 

A situação na Bósnia e 

Herzegovina (20º aniversário 

do massacre de Srebrenica 

durante a Guerra da Bósnia)  

 Russia 

22 Maio 

2014 
S/2014/348 S/PV.7180 

Oriente Médio - Síria (Guerra 

Civil síria) 

 China 

 Russia 

15 Março 

2014 
S/2014/189 S/PV.7138 

Carta de 28 de fevereiro de 

2014 do Representante 

Permanente da Ucrânia junto 

das Nações Unidas dirigida 

ao Presidente do Conselho 

de Segurança (S / 2014/136). 

(sobre a anexação russa da 

península da Crimeia)  

 Russia 

19 Julho 

2012 
S/2012/538 S/PV.6810 

Oriente Médio - Síria (Guerra 

Civil Síria) 

 China 

 Russia 

4 Fevereiro 

2012 
S/2012/77 S/PV.6711 

Oriente Médio - Síria (Guerra 

Civil Síria) 

 China 

 Russia 

4 Outubro 

2011 
S/2011/612 S/PV.6627 

Oriente Médio - Síria (Guerra 

Civil Síria) 

 China 

 Russia 

18 

Fevereiro 

2011 

S/2011/24 S/PV.6484 

Situação no Oriente Médio, 

incluindo a questão palestina 

(a respeito dos 

assentamentos israelenses) 

 EUA 

15 Junho 

2009 
S/2009/310 S/PV.6143 

Geórgia (Guerra Russo-

Georgiana) 
 Russia 

11 Julho 

2008 
S/2008/447 S/PV.5933 

Paz e Segurança - África 

(Zimbábue) (conflito em torno 

das eleições gerais no 

Zimbábue de 2008) 

 China 

 Russia 

12 Janeiro 

2007 
S/2007/14 S/PV.5619 

Mianmar (a respeito do 

governo da junta militar antes 

da Revolução Açafrão) 

 China 

 Russia 

11 

Novembro 

2006 

S/2006/878 S/PV.5565 

Situação no Oriente Médio, 

incluindo a questão palestina 

(a respeito do bombardeio de 

Beit Hanoun em 2006 e dos 

ataques de foguetes 

palestinos contra Israel) 

 EUA 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/508
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7481
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/348
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7180
https://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_Civil_War
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/189
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7138
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/538
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6810
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/77
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6711
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/612
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6627
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/24
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6484
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2009/310
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6143
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2008/447
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.5933
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2007/14
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.5619
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2006/878
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.5565
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
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13 Julho 

2006 
S/2006/508 S/PV.5418 

Situação no Oriente Médio, 

incluindo a questão palestina 

(em relação ao ataque do 

Hezbollah na fronteira de 

2006 e ao início da Guerra do 

Líbano em 2006) 

 EUA 

5 Outubro 

2004 
S/2004/783 S/PV.5051 

Situação do Oriente Médio, 

incluindo a questão palestina 

(a respeito da Segunda 

Intifada) 

 EUA 

21 Abril 

2004 
S/2004/313 S/PV.4947 

Chipre (disputa de Chipre e o 

Plano Annan para Chipre) 
 Russia 

25 Março 

2004 
S/2004/240 S/PV.4934 

Situação do Oriente Médio, 

incluindo a questão palestina 

(a respeito da Segunda 

Intifada) 

 EUA 

14 Outubro 

2003 
S/2003/980 S/PV.4842 

A situação no Oriente Médio, 

incluindo a questão palestina 

(a respeito da Segunda 

Intifada) 

 EUA 

16 

Setembro 

2003 

S/2003/891 S/PV.4828 

A situação no Oriente Médio, 

incluindo a questão palestina 

(a respeito da Segunda 

Intifada) 

 EUA 

20 

Dezembro 

2002 

S/2002/1385 S/PV.4681 

A situação no Oriente Médio, 

incluindo a questão palestina 

(a respeito da Segunda 

Intifada) 

 EUA 

30 Junho 

2002 
S/2002/712 S/PV.4563 

A situação na Bósnia e 

Herzegovina (a respeito do 

Acordo de Dayton, que 

encerrou a Guerra da Bósnia) 

 EUA 

14-15 

Dezembro 

2001 

S/2001/1199 S/PV.4438 

A situação no Oriente Médio, 

incluindo a questão palestina 

(a respeito da Segunda 

Intifada) 

 EUA 

27-28 

Março 2001 
S/2001/270 S/PV.4305 

A situação no Oriente Médio, 

incluindo a questão palestina 

(a respeito da Segunda 

Intifada) 

 EUA 

25 

Fevereiro 

1999 

S/1999/201 S/PV.3982 

A situação na Antiga 

República Iugoslava da 

Macedônia (o efeito da 

Guerra do Kosovo na 

Macedônia, que acabou 

 China 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2006/508
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.5418
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2004/783
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.5051
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2004/313
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.4947
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2004/240
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.4934
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2003/980
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.PV.4842
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2003/891
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.4828
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2002/1385
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.4681
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2002/712
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.4563
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2001/1199
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.4438
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2001/270
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.4305
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/1999/201
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.3982
https://en.wikipedia.org/wiki/China
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2.1.3 Descrição e tradução dos encontros paradigmáticos 

 

Após leitura e análise dos registros literais elencados na tabela dos projetos de 

resolução vetados, considerou-se que a transcrição de todos os encontros, ou da 

maioria destes, tornaria o trabalho desnecessariamente extenso. Isso impossibilitaria 

ao leitor alcançar uma visão mais assertiva sobre a maneira como as deliberações 

são alcançadas no interior do órgão securitário, bem como o teor das alegações e 

argumentações comumente postas. Por este motivo, decidiu-se pela seleção de cinco 

encontros que servirão de paradigma para nossa base de análise e posterior 

discussão nos capítulos subsequentes.  

 Conforme previamente exposto, os critérios utilizado para a eleição dos cinco 

encontros foram: 

levando à insurgência de 

2001 na República da 

Macedônia) 

21 Março 

1997 
S/1997/241 S/PV.3756 

A situação nos territórios 

árabes ocupados 

(assentamentos israelenses, 

especificamente Har Homa) 

 EUA 

7 Março 

1997 
S/1997/199 S/PV.3747 

A situação nos territórios 

árabes ocupados 

(assentamentos israelenses, 

especificamente Har Homa) 

 EUA 

10 Janeiro 

1997 
S/1997/18 S/PV.3730 

América Central: esforços 

para a paz (o Processo de 

Paz da Guatemala 1994-

1996 encerrando a Guerra 

Civil da Guatemala) 

 China 

17 Maio 

1995 
S/1995/394 S/PV.3538 

A situação nos territórios 

árabes ocupados 

(assentamentos israelenses) 

 EUA 

2 

Dezembro 

1994 

S/1994/1358 S/PV.3475 

A situação na República da 

Bósnia e Herzegovina 

(Guerras Iugoslavas, 

principalmente a Guerra da 

Bósnia) 

 Russia 

11 Maio 

1993 
S/25693 S/PV.3211 

A situação em Chipre (Força 

de Manutenção da Paz das 

Nações Unidas em Chipre 

sobre a disputa de Chipre) 

 Russia 
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http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/1994/1358
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http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/25693
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.3211
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
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 a) encontros que pautam temáticas constantemente vetada pelo Conselho de 

Segurança; 

b) encontros que tratam de temas diretamente ligados a direitos humanos;  

c) encontros que, a partir das exposições dos Representantes Permanentes, 

contenham apontamentos significativos acerca do abuso do poder de veto.  

 Alguns encontros/ registros literais atingiram os três quesitos de escolha, como 

foi o caso de do encontro S/PV.7893: Oriente Médio (Uso de armas químicas na 

guerra Civil da Síria); e S/PV.8274: Situação do Oriente Médio, incluindo a questão 

Palestina (referente aos protestos de 2018 na Faixa de Gaza). 

 O encontro S/PV. 8139: Situação do Oriente Médio (acerca do reconhecimento 

de Jerusalém como Capital de Israel) enquadrou-se no primeiro e segundo quesito de 

escolha, enquanto o encontro S/PV.8476: A Situação na República Bolivariana da 

Venezuela (Acerca da crise presidencial de 2019 e os resultados das eleições de 

2018) e o encontro S/PV.8190: Sanções contra o Iémen (Guerra civil do Iémen) 

enquadraram-se no segundo quesito.  

 Vale ainda destacar que alguns trechos das falas dos embaixadores foram 

destacados. Os destaques sugerem que a fala contém conteúdos que reafirmam o 

uso do veto como forma de proteger os interesses nacionais das potências. Essas 

falas foram serviram de fundamento, direta ou indiretamente, ao desenvolvimento das 

hipóteses posteriormente apresentadas neste trabalho.  

 

2.1.3.1 Transcrição do encontro S/PV.8476: A Situação na República Bolivariana da 

Venezuela (Acerca da crise presidencial de 2019 e os resultados das eleições de 

2018). 28 de fevereiro de 20199  

 

Projeto de Resolução debatido: apresentado pelos EUA, o projeto S/2019/186 

defendia a tese de que as eleições presidenciais realizadas na Venezuela não foram 

livres ou justas, depois de quase um ano de celebradas; requisita a celebração de 

novas eleições críveis, com a participação de observadores internacionais em 

conformidade com a Constituição da Venezuela; apoiava o reestabelecimento por 

meios pacíficos da democracia e do Estado de Direito no país; destacava a 

 
9 8476th meeting United Nations Security Council. S/PV.8476. New York, Thursday, 28 February 2019, 
3 p.m. Disponível em https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8476. Acesso em 
10 de setembro de 2021. 
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 importância de que se garantisse a segurança dos membros da Assembleia Nacional 

e da oposição política, a necessidade de evitar uma maior deterioração na situação 

humanitária na Venezuela e a facilitação acesso sem travas da prestação de 

assistência a todos os necessitados.  

 

Quantitativo:  

Votos a favor: Bélgica, República Dominicana, França, Alemanha, Kuwait, Peru, 

Polônia, Reino Unido de Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Estados Unidos de América  

Votos contra: China, Rússia, África do Sul 

Abstenções: Costa do Marfim, Guine Equatorial, Indonésia 

 

Fundamentações:  

FEDERAÇÃO DA RÚSSIA: Preliminarmente, o representante da federação Russa 

relembrou que a maioria dos países ocidentais entendeu a favor do posicionamento 

de que os problemas da crise na Venezuela devem ser solucionados através do 

diálogo dos próprios venezuelanos, em nível nacional. O representante russo alegou 

que Washington tenta, teimosamente, definir o curso das tensões e alcançar, por seus 

próprios meios, uma mudança inconstitucional de governo10. Afirmou que a suposta 

preocupação humanitária dos EUA não passa de uma cortina de fumaça e que, se 

aprovado, o projeto seria o primeiro a destituir o presidente de um país soberano. Por 

fim, apresentou uma proposta de resolução alternativa (S/2019/190), que inclui o 

apoio à utilização do Mecanismo de Montevideo.  

 

EUA (Sr. Abrams): Após a votação, sustentou que a situação na Venezuela exige 

atuação imediata. Diz que o “corrupto regime de Maduro” ocasionou a derrubada 

econômica do país, além de ameaçar a paz e a segurança em toda a região. Brada 

que chegou a hora de uma transição política para a democracia, salientado uma união 

de cada membro da ONU a favor do reconhecimento do governo de Guaidó.  

Afirmou que os membros do Conselho de Segurança que votaram contra a resolução 

protegem Maduro, prolongando o sofrimento do povo venezuelano. E continuou: 

“independentemente dos resultados da votação hoje, este projeto de resolução 

demonstra que as democracias no mundo e especialmente na América Latina se 

 
10 Grifo nosso. 
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 mobilizam para apoiar o presidente interino Guaidó. Os Estados Unidos continuarão 

a apoiar fortemente o governo legítimo de Guaidó e a Assembleia Nacional”.  

PERÚ (Sr. Meza-Cuandra): Lamentou a falta de unidade do Conselho para contribuir 

com a situação na Venezuela, a qual representa uma ameaça sem precedentes para 

a paz, segurança, liberdade e prosperidade de toda a região11.  

 

CHINA (Sr. Wu Haiatao): Disse que a China acompanha de perto a situação na 

Venezuela e que apoia o governo de Maduro e seus esforços para salvaguardar a 

soberania nacional, independência e estabilidade. Quando se trata de Venezuela, 

afirma, o ponto de partida da China como membro do Conselho é defender o espírito 

da Carta das Nações Unidas, reservando a autotutela do povo venezuelano em seus 

entraves políticos. A China se opõe à possibilidade de forças externas interferirem em 

assuntos internos da Venezuela, se opondo também a intervenção militar. 

 

BÉLGICA (Sr. Pecsteen de Buytswerve): Fundamentou seu apoio ao texto do projeto 

vetado porque acredita que este, além de defender os princípios regentes na Carta da 

organização, não possua nada em seu texto que justifique recorrer à força, buscando 

soluções pacíficas. Ademais, demonstrou a intenção da delegação belga em votar 

contra o texto concorrente (S/2019/190), alegando a carência efetiva de um elemento 

fundamental.  

 

2.1.3.2 Transcrição do encontro S/PV.7893: Oriente Médio (Uso de armas químicas 

na guerra Civil da Síria). 28 de fevereiro de 201712 

 

Projeto de Resolução debatido: O projeto S/2017/172 discutia a carta dirigida ao 

Presidente do Conselho de Segurança para os representantes permanentes de 

França, EUA e Reino Unido (documento nº S/2017/170), que buscava uma resposta 

para os crimes cometidos na Síria, posto havia sido comprovado o uso de armas 

químicas contra civis.  

 
11 Grifo nosso. 
12 7893rd meeting of United Nations Security Council. S/PV.7893. New York, Tuesday, 28 February 
2017, 11.30 a.m. Disponível em: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7893. 
Acesso em: 10 de setembro de 2021. 
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 No projeto, a delegação da França alegava que foram utilizadas armas 

proibidas no conflito sírio várias vezes, apesar de 192 países terem se comprometido 

a ratificar a Convenção sobre a Proibição e o Desenvolvimento, Produção, 

Armazenamento e Emprego de Armas Químicas. Vale destacar que uso de armas 

químicas em qualquer tipo de combate é também vedado pela resolução 2118 (2013) 

das Nações Unidas. Era exigido ainda pelo projeto que os responsáveis pelo uso das 

armas químicas nas situações em questão fossem processados. Reiterou-se também 

a necessidade do regime sírio cumprir com suas obrigações internacionais, 

reafirmando as medidas relativas, especificamente, aos regimes de sanções previsto 

na Carta (CAPÍTULO VII CARTA, ONU).  

 

Quantitativo:   

Votos a favor: França, Itália, Japão, Senegal, Suécia, Ucrânia, Reino Unido da Grã-

Bretanha e Irlanda do Norte, Estados Unidos de América, Uruguai. 

Votos contra: Bolívia, China, Federação da Rússia. 

Abstenções: Egito, Etiópia, Cazaquistão 

 

Fundamentações:  

EUA (Sra. Halley): Afirmou acreditar que o posicionamento de Rússia e China é 

ultrajante e indefensável por rechaçar a possibilidade de prestação de contas pelo 

regime de Bashar AL-Assad. Alegou também que, além de ignorarem os homens, 

mulheres e crianças que morreram asfixiados pelas forças indômitas do regime, 

colocaram seus aliados políticos na frente da segurança mundial13, afirmando: 

“quando membros começam a inventar desculpas para justificar massacres cometidos 

por outros Estados contra seu próprio povo, o mundo se transforma, sem dúvida, em 

um lugar mais perigoso. Hoje, a comunidade internacional não tem que olhar além do 

CSNU para comprova-lo.” 

 

REINO UNIDO (Sr. Rycroft): Constatou que Rússia e China, como partes da 

Convenção sobre Armas Químicas, tem a responsabilidade inequívoca de adotar 

medidas contra o emprego e a proliferação destas armas. Afirmou ainda que o projeto 

de resolução não era um texto político e sim técnico em resposta a um informe 

 
13 Grifo nosso.  
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 imparcial e objetivo da Organização. Além disso alegou que, hoje, puderam 

comprovar, uma vez mais, que a Rússia está disposta a abusar do seu poder de veto 

para colocar-se a serviço de um regime que não respeita seu próprio povo, não 

respeita as normas básicas de guerra, nem os tratados internacionais14. Ademais, 

antecipando o possível argumento russo de que o projeto seria baseado em provas 

débeis ou deficientes, afirmou que a fonte utilizada como parâmetro, o Mecanismo 

Conjunto de Investigação, é um mecanismo das Nações Unidas totalmente 

independente e criado pela própria Rússia.  

 

RÚSSIA (Sr. Safronkov): Fundamentou o veto dizendo que o conceito dos autores do 

projeto de resolução, de caráter ofensivo e deficiente, é totalmente inaceitável. Alegou 

que o projeto de resolução se baseia em uma doutrina totalmente contrária ao regime 

das capitais ocidentais. Assim, como precedido pelo Representante Permanente do 

Reino Unido, Sr. Rycroft, argumenta Safronkov que o método utilizado pelo 

Mecanismo não se baseia em feitos convincentes. Sustenta que o trabalho dos 

especialistas na Síria está baseado em informações “questionáveis” advindas de 

“organizações não governamentais internacionais partidárias de grupos armados da 

oposição”. A teoria fundamental da representação russa é de que os autores do 

projeto de texto necessitavam do Mecanismo Conjunto de Investigação para 

responsabilizar o governo de Bashar Al-Assad e, assim, apresentar motivos adicionais 

para uma mudança de regime em Damasco.  

 

CHINA (Sr. Liu Jieyi): Se posicionou no sentido de que a China já sofreu mais que 

qualquer outro Estado-membro em situações de armas químicas e se demonstra 

profundamente preocupado com o uso dessas substâncias na Síria. Em suma, 

relembrou que a China obteve resultados na destruição do arsenal químico Sírio,  além 

de sustentar que o Conselho deve seguir apoiando o Mecanismo Conjunto de 

Investigação, para que se possa levar a cabo investigações de uma maneira 

profissional, segundo critérios objetivos e justos. Por fim, desacreditou a metodologia 

e as provas utilizadas pelo Mecanismo. 

 

 
14 Grifo nosso. 
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 2.1.5.3 Transcrição do encontro S/PV.8274: Situação do Oriente Médio, incluindo a 

questão palestina (referente aos protestos de 2018 na Faixa de Gaza). 1 de junho de 

201815 

 

Projeto de Resolução debatido: O projeto de resolução S/2018/516 fora 

apresentado pelo Kuwait e trazia a preocupação com a intensificação da violência no 

território palestino ocupado, bem como a alarmante perda de civis palestinos, 

incluindo a morte de crianças e a proteção aos médicos e à assistência humanitária. 

Frisava ainda a necessidade de aplicar as medidas de accountability, além da 

promoção de investigações independentes e transparentes, conforme as normas 

internacionais16. Outrossim, observando que os conflitos na região têm efeito 

particular sobre mulheres e crianças, bem como pessoas com deficiência e idosos, 

destacava a necessidade de que o Conselho de Segurança e os Estados-membros 

fortalecessem a proteção sobre os civis.  

 

Quantitativo:   

Votos a favor: Bolívia, China, Costa do Marfim, Guine Equatorial, França, 

Cazaquistão, Kuait, Peru, Federação da Rússia, Suécia 

Votos contra: Estados Unidos da América 

Abstenções: Etiópia, Países Baixos, Polônia, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda 

do Norte. 

 

Fundamentações:   

KUWAIT (Sr. Alotaibi): Durante o encontro, de maneira preliminar, a representação do 

Kuwait convidou os membros a votarem em favor do projeto que, durante duas 

semanas, buscou nas apreciações de especialistas e nas negociações dos membros 

do Conselho, uma maneira de dirimir os conflitos na região de Gaza.  

 

EUA (Sra. Haley): Representado pela Sra. Haley, iniciou-se o posicionamento da 

delegação estadunidense, afirmando para o Representante Permanente do Kwuait 

 
15 8274th meeting of United Nations Security Council. New York, Friday, 1 June 2018, 3 p.m. Disponível 
em: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8274. Acesso em 10 de setembro de 
2021. 
16 Grifo nosso. 
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 que não haviam sido levadas em conta as modificações ao projeto propostas pelos 

outros membros do Conselho, além de alegar que preocupa o Conselho de Segurança 

o fato do Projeto de Resolução não mencionar o Hamás17. Ademais, defendeu que o 

projeto apresentado pelo Kuwait exprime uma versão totalmente parcial dos eventos 

ocorridos em Gaza e convida todos aqueles que tenham interesse no processo de paz 

na região a votar contra o projeto. Deixa claro, de forma bastante assertiva, que os 

EUA se opõe ao projeto utilizarão o poder de veto. A fundamentação argumentativa 

de seu posicionamento se baseou no entendimento de que o Hamás é o principal 

responsável pelas péssimas condições de vida na região, acusando a organização de 

suprimir assistência humanitária e ser o governo de fato em exercício na região nos 

últimos 11 anos.  

A representante americana continuou e alegou que o projeto do Kuait não 

menciona o Hamás em momento algum, além de destinar a culpa dos eventos em 

Gaza exclusivamente a Israel. Oferece um projeto de resolução a parte (S/2018/520) 

e convida os membros a votarem em favor dele. Dessa forma, terminou dizendo: “cada 

uma das pessoas sentadas nesta mesa tem a possibilidade de escolher entre apoiar 

ou não o Hamás. Este voto será sua decisão”.  

 

KUWAIT (Sr. Alotaibi): Relembrou que o projeto foi apresentado em nome do Grupo 

dos Estados Árabes e apoiado pela Cooperação Islâmica, lastimando o veto.  Afirma 

que a mensagem hoje enviada pelo CSNU é de que a potência ocupante (Israel) não 

está sujeita ao direito internacional nem às resoluções do Conselho de Segurança, 

além de estar isenta de responsabilidade e condenação. Sustenta ainda que o povo 

palestino, mesmo após repetidas agressões e violações por Israel de seus direitos 

básicos, não recebeu sequer um mecanismo que lhes dê proteção internacional, 

apesar da afirmação do Conselho de que está comprometido com a proteção dos seus 

civis. Finaliza dizendo que a inércia da Organização incentivará desesperança no 

povo palestino e mais atividades extremistas18.  

 

 
17 O Hamas é um movimento islamista palestino, de orientação sunita, constituído de uma entidade 
filantrópica (dawa), um braço político e um braço armado, as Brigadas Izz ad-Din al-Qassam. 
Especialmente ativo em Gaza, é o mais importante movimento islamista da Palestina. 
18 Grifo nosso. 
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 REINO UNIDO (Sra. Pierce): Condenou as atividades do Hamás e da jihad islâmica19, 

assim como de outras organizações terroristas.  Condenou também os foguetes 

lançados por Israel que atingiram a população palestina. Outrossim, lamentou que as 

resoluções apresentadas na reunião (tanto propostas pelo Kuwait, como pelos EUA) 

sejam demasiadamente desequilibradas ou vagas para serem viáveis. Afirma, para 

tanto, que o texto do Kuwait não menciona o Hamas ou a jihad palestina e que o dos 

EUA não se refere suficientemente às responsabilidades e obrigações de Israel.   

 

FRANÇA (Sr. Delattre): Posicionou-se em defesa de uma resposta forte do CSNU 

para a instabilidade da região. Acredita que o CSNU não está assumindo suas 

responsabilidades definidas pela Carta e tem seus parâmetros de solução fragilizados 

por iniciativas unilaterais20. Entende que o silêncio do Conselho é não só inaceitável, 

como incompreensível. Inaceitável para as populações envolvidas no conflito e 

incompreensível para o resto do mundo, descredibilizando fortemente a autoridade 

mediadora da instituição, fato que ocorre pelo seu caráter multilateral.  

 

Cazaquistão (Sr. Umarov): Fundamentou seu voto a favor pelo rechaço a todo tipo de 

violência contra civis. Pede às partes conflitantes e à comunidade internacional que 

realizem esforços para criar as condições propícias para iniciar negociações críveis e 

alcançar um Estado palestino independente, que viva em paz e harmonia, dentro de 

fronteiras reconhecidas.  

 

CHINA (Sr. Ma Zhaoxu): Pediu a Israel e Palestina, principalmente a Israel, que 

exerçam moderação e ajudem a dissipar as tenções. Mesmo com os conflitos 

atravessando sete décadas, afirmou que os direitos e interesses legítimos do povo 

palestino seguem sendo tratados injustamente. Asseverou acreditar que o projeto de 

resolução apresentado pelo Kuwait reflete objetivamente a situação atual, ajudando a 

proteger os civis palestinos contra danos e acalmando as tensões entre os dois lados.  

 

 
19 Jiade ou Jihad (em árabe: جهاد; romaniz.: jihād) é um conceito essencial da religião islâmica e significa 
"empenho", "esforço" ou "luta" — o significado exato dependerá do contexto. É habitualmente entendida 
pelas culturas ocidentais como "guerra santa" travada contra os inimigos da religião muçulmana. 
20 Grifo nosso. 
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 POLÔNIA (Sra. Wronecka): Solicitou que o direito internacional seja respeitado, bem 

como os direitos humanos, em particular no que diz respeito à proibição de 

deliberadamente usar civis como alvos e outras pessoas protegidas em situações de 

conflito armado. Além disso, reiterou: “sob nenhuma circunstância há justificativa para 

cometer atos deliberados de violência contra a população civil, e tanto os israelenses 

como os palestinos têm o direito de viver em condições de paz e segurança”.  

 

BOLÍVIA (Sr. Llorentty Solíz): Afirmou ser um lástima o projeto ter sido vetado, uma 

vez que foi amplamente negociado entre os membros do Conselho, alcançando um 

texto balanceado e que preza pelo resguardo da vida de civis palestinos e israelitas. 

Alegou ainda que o veto demonstra que o respeito a proteção de civis em 

enfrentamentos armados e o conjunto dessas vozes pesa menos que o 

posicionamento de um membro permanente. Ademais, relembrou a causa motriz da 

terrível situação que atravessa o povo palestino, qual seja, a ocupação ilegal dos 

territórios palestinos por Israel. A principal ameaça para os civis é gerada pela 

ocupação de Israel. Lamenta que o Conselho de segurança tenha se convertido 

também em uma espécie de território ocupado, graças ao voto negativo de um 

membro permanente21.  

Finaliza sua fala reiterando que o posicionamento da delegação da Bolívia é de 

que a única solução a longo prazo para a situação é a criação de dois Estados, 

assegurando um Estado palestino livre, soberano e independente, com as fronteiras 

internacionais anteriores a 1967 e com Jerusalém Oriental como sua Capital.  

 

RUSSIA (Sr. Nebenzia): O presidente da sessão, agora exercendo as funções de 

Representante da delegação russa, reafirmou a necessidade de mediação, 

oferecendo mais uma vez o país como mediador do conflito, além de lamentar a não 

aprovação do projeto.  

 

2.1.5.4 Transcrição do encontro S/PV. 8139: Situação do Oriente Médio (acerca do 

reconhecimento de Jerusalém como Capital de Israel). 18 de dezembro de 201722  

 
21 Grifos nossos. 
22 8139th meeting of United Nations Security Council. S/PV. 8139. New York, Monday, 18 December 
2017, 12.25 p.m. Disponível em https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8139. 
Acesso em 10 de setembro de 2021. 
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Projeto de Resolução debatido: O projeto de resolução S/2017/1060 foi apresentado 

como resposta à situação emergencial na Palestina e em resposta à forma como o 

Conselho de Segurança vinha se posicionando em relação à Jerusalém, dado que 

somente os EUA, unilateralmente, haviam reconhecido Jerusalém como capital de 

Israel, apesar das oposições dos membros da Organização em reunião informativa 

pública (S/PV.8128).  

A delegação do Egito, em nome do Grupo dos Estados Árabes, apresentou o 

projeto de resolução e já, preliminarmente, manifestou seu entendimento como sendo 

o ato carente de justificativa jurídicas, ilícito e unilateral, além de violar o direito 

internacional, em particular a resolução 181, II, da Assembleia Geral. A resolução 

considera Jerusalém corpus separatum, parte de um sistema internacional muito 

particular. Viola também as resoluções 242 (1967), 252 (1968) e 383 (1973) do 

Conselho de Segurança. Ademais, considera a delegação que o ato unilateral viola a 

Carta das Nações Unidas, a qual não permite a anexação de territórios.  

Resumidamente, o projeto visou invalidar qualquer intenção de alterar 

características, o estatuto ou a composição geográfica da cidade santa de Jerusalém. 

Quantitativo: 

Votos a favor: Bolívia, China, Egito, Etiópia, França, Itália, Japão, Cazaquistão, 

Rússia, Senegal, Suécia, Ucrânia, Reino Unido e Irlanda do Norte, Uruguai.  

Votos contra: Estados Unidos da América 

Abstenções: sem abstenções 

 

Fundamentações:  

EUA (Sra. Haley): Afirmou que o direito de veto foi exercido em defesa da soberania 

dos EUA e em defesa do papel do país no processo de paz no Oriente Médio. Alegou 

que os posicionamentos do país se ajustam plenamente às resoluções prévias do 

CSNU. Outrossim, alegou que o medo das outras delegações não seria os EUA 

danificarem o processo de paz, porque não o fizeram, mas ter tido a coragem de 

reconhecer uma qualidade fundamental, uma vez que Jerusalém tem sido a pátria 

política e cultural do povo judeu por milhares de anos. Acrescenta ainda que a atitude 

nada interfere no processo de paz e que os EUA fizeram muito mais que qualquer 

outro país para ajudar o povo palestino, apresentando dados. Em suas palavras finais, 
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 asseverou que o que foi visto nessa reunião é um insulto e demonstra como as Nações 

Unidas fazem mais mal que bem ao abordar o conflito Israel-palestina.  

 

REINO UNIDO (Sr. Rycroft): O representante justificou seu voto a favor pelo fato de 

que a resolução em discussão estar de acordo com as resoluções anteriormente 

aprovadas pelo Conselho. A posição é também congruente com o estatuto de 

Jerusalém, o qual deve ser determinado por uma solução negociada entre israelitas e 

palestinos e, em última instância, deve ser capital conjunta dos dois Estados. Por fim, 

reafirmou que o desacordo com a decisão estadunidense de reconhecer Jerusalém 

unilateralmente como capital de Israel antes que se alcance um acordo definitivo sobre 

o estatuto. Estas decisões não contribuem com as perspectivas de paz na região.  

 

FRANÇA (Sr. Delattre): A França afirmou que não reconhecerá nenhuma soberania 

sobre Jerusalém, devendo o Estatuto de Jerusalém ser decidido pelas partes como 

um acordo de paz. Ademais, não reconheceram a anexação de Jerusalém Oriental, a 

qual faz parte dos territórios ocupados sob o direito internacional. Alegou, portanto, 

que a votação reflete o desejo dos 14 membros do Conselho de reafirmar seu 

compromisso coletivo em favor do direito internacional sobre a questão fundamental 

do estatuto definitivo de Jerusalém.  

 

SENEGAL (Sr. Seck): Reafirmou a fundamentabilidade da preservação do consenso 

internacional sobre o estatuto de Jerusalém, com apoio unânime das Nações Unidas, 

em particular do Conselho de Segurança.  

 

ETIÓPIA (Sr. Alemu): A delegação também se posicionou em favor do fortalecimento 

do Estatuto.  

 

RÚSSIA (Sr. Safronkov): Afirmou que, pela complicação particular deste conflito, 

qualquer tipo de medida unilateral aumenta o risco de desencadear um espiral de 

embates, tornando mais difícil a negociação entre palestinos e israelitas. As decisões 

impetradas por Washington são passíveis de severas críticas. No mais, posicionou-se 

no sentido de que uma solução ampla no oriente médio só pode ser alcançada com 

uma base jurídica internacional, que inclua resoluções do CSNU, os princípios de 
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 Madrid e a Iniciativa de Paz Árabe, além de acolherem com beneplácito uma maior 

consolidação da unidade do povo palestino.  

 

SUÉCIA (Sr. Skoog): Posicionou-se em favor do Estatuto como forma de sustentação 

do processo de paz.  

 

ITÁLIA (Sr. Cardi): A Itália votou a favor do projeto de resolução porque este reafirma 

os princípios e mensagens bem estabelecidos e já consagrados em várias resoluções 

sobre a questão de Jerusalém.  

 

UCRANIA (Sr. Yelchenko): A delegação foi convencida de que a questão é relativa ao 

estatuto definitivo, o qual deveria resolver-se unicamente pelas negociações e em 

estrito cumprimento das resoluções pertinentes ao CSNU. Suplica à comunidade 

internacional que respeite as resoluções pertinentes ao Conselho.  

 

BOLÍVIA (Sr. Inchauste Jórdan): Voto em favor da solidificação do estatuto. Acreditou 

que a única alternativa a longo prazo para o conflito seja a consolidação de um Estado 

palestino livre, soberano e independente, com as fronteiras internacionais anteriores 

a 1967.  

 

CAZAQUISTÃO (Sr. Sadykov): A delegação continuou sustentando seu 

posicionamento de manutenção do status quo histórico de Jerusalém, conforme os 

acordos internacionais firmados anteriormente.  

 

JAPÃO: manifestou-se em favor do estatuto.  

 

PALESTINA (Sr. Mansour): Pronunciamento final como Estado Observador. Taxou a 

atitude estadunidense de medida provocadora que controverte o direito internacional. 

Afirmou que a mensagem passada durante a votação é inequívoca: todas as 

resoluções do CSNU pertinentes ao estatuto de Jerusalém e outros territórios 

palestinos ocupados por Israel desde 1967 são juridicamente vinculantes e devem ser 

respeitados. Ademais, alegou que os EUA preferiram ignorar o consenso e o direito 

internacional, colocando-se ao lado da ocupação israelita em detrimento dos direitos 
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 e do caráter justo da causa palestina. Reitera que a decisão dos EUA não tem efeito 

jurídico sobre o estatuto da cidade santa de Jerusalém. 

 

ISRAEL (Sr. Danon): Alegou que todo país tem direito de designar sua própria cidade 

capital, mas em relação a Israel esse direito é dirimido. Saldou a delegação dos EUA 

por permanecer fiel à verdade e vetar o projeto, classificado pelo Representante 

Permanente como absurdo. Ainda, afirmou que toda tentativa de diálogo é sabotada 

pelos palestinos e que com demasiada frequência, a comunidade internacional só 

piora a situação23. 

 

2.1.5.5 Transcrição do encontro  S/PV.8190. Sanções contra o Iémen (Guerra civil do 

Iémen). 26 de fevereiro de 201824 

 

Projeto de Resolução debatido: Inicialmente o Reino Unido expôs que a situação no 

Iémen constitui uma ameaça à paz e à segurança internacional. Causada por uma das 

maiores crises humanitárias do mundo, o conflito gera espaços sem governo, em que 

terroristas podem operar, plantar ameaças à segurança dos países da região e ao 

transporte marítimo internacional, avivando as tensões regionais. Por esse motivo, 

tenta emplacar o projeto que objetiva o regime de sanções das Nações Unidas contra 

o Iémen, afim de pressionar pessoas e organizações internacionais. Nesse sentido foi 

mencionado também pela delegação do Reino Unido a ameaça causada pelos 

mísseis balísticos provenientes do Iémen, a qual seriam dirimida pela implementação 

das sanções.  

 

RÚSSIA (Sr. Nebenzia): Ainda preliminar à votação, a delegação russa afirmou que 

não pode apoiar o projeto. Apesar de respaldarem completamente a maioria das 

disposições que são enunciadas no projeto, não podem estar de acordo com suas 

conclusões e com a apresentação de provas não confirmadas, que requerem 

verificações e deliberação por parte do Comité de Sanções. Afirmou que a delegação 

já havia exposto o descontentamento com uma série de conclusões seletivas e 

 
23 Grifo nosso. 
24 8190th meeting of United Nations Security Council. S/PV. 8190. New York, Monday, 26 February, 
2018, 3 p.m. Disponível em: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8190. 
Acesso em 10 de setembro de 2021. 
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 controversas deste mesmo grupo de experts que analisou a situação no país. 

Sustentou que seria equivocado e prematuro avaliar as conclusões do Grupo de 

Experts antes da formulação de avaliação final do Comité. Dessa forma, finalizou 

dizendo que submeter a votação de um projeto de resolução que não conta com a 

aprovação de todos os membros, fragmenta o CSNU e semeia a discórdia, além de 

assegurar que a redação do projeto proposto pelo Reino Unido promoveria 

consequências desestabilizadoras e perigosas, não só para a situação no Iémen, 

como em toda região. 

 

Quantitativo 

Votos a favor: Costa do Marfim, Guine Equatorial, Etiópia, França, Kuwait, Países 

Baixos, Peru, Polônia, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos. 

Votos contra: Bolívia, Rússia 

Abstenções: China, Cazaquistão 

 

Tendo sido o projeto vetado pela Rússia, procedeu-se a votação do projeto de 

resolução alternativo apresentado pela mesma (S/2018/157).  

Quantitativo:  

Votos a favor: Bolívia, China, Costa do Marfim, Guine Equatorial, Etiópia, França, 

Kuwait, Países Baixos, Peru, Polônia, Rússia, Suécia, Reino Unido e Irlanda do Norte, 

Estados Unidos de América. 

Votos contra: sem votos contra 

Abstenções: sem abstenções 

 

Fundamentações: 

EUA (Sra. Eckels-Currie): Afirmou que na sessão em questão, a delegação da Rússia 

tentou acusar a maioria dos membros do conselho de tentar desestabilizar a região 

ao apoiar o projeto de resolução do Reino Unido. Alegou que se trata de uma 

afirmação perversa, uma vez que o veto da Rússia persegue unicamente o objetivo 

de proteger os esforços do Irã em desestabilizar a região e propagar sua “influencia 

maligna”. Respaldou, ainda, o relatório do grupo de experts que ressalta uma possível 

conversão do conflito em um mais amplo na região pela presença dos mísseis do 

governo do Iémen e invoca o objetivo maior da Carta da ONU em preservar a paz e a 

segurança. 
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 Acredita que aqueles que votaram a favor do projeto passaram uma mensagem ao 

governo do Irã, do qual esperam que cumpra suas obrigações internacionais, 

contendo sua frente no exercício da influencia na Síria, Líbano e Iraque.  

 

FRANÇA (Sr. Delattre): Expressou preocupação com as conclusões obtidas no 

informe e deixa claro que a prioridade da França era prorrogar o regime de sanções e 

o mandato do Grupo de Especialistas. Expressa também profunda preocupação com 

os lançamentos de mísseis. No mais, afirmou que a delegação está preocupada com 

a possibilidade de violações do direito internacional e dos direitos humanos.  

 

CHINA (Sr. Ma Zhaoxu): Chamou a comunidade internacional a intensificar os 

esforços de mediação com fim de impulsionar o fim da hostilidade no território. A 

aprovação do projeto de resolução alternativo, apresentado pela Rússia, renova as 

sanções seletivas e prorroga o mandato do grupo de especialistas por um ano.  

 

2.2 LEVANTAMENTO QUALITATIVO 

 

2.2.1 Gráfico do emprego de veto pelas delegações permanentes entre 1993 e 

2019  
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  Este gráfico foi desenvolvido a partir de um universo total de 52 vetos 

empregados entre 1993 e 2019, sendo a porcentagem demonstrada na legenda 

relativa a esta amostragem.  

A informação mais latente trazida pelo gráfico é a clara falta de vetos 

empregados pelas delegações da França e do Reino Unido. Apesar da necessária 

confirmação posterior mediante pesquisa bibliográfica, o fato pode demonstrar uma 

tendência consciente da política externa dos dois países em buscar viabilizar melhor 

suas estratégias diplomáticas, sem utilização do veto. Contudo, há de se questionar 

também a possibilidade da falta de vetos de França e Reino Unido serem uma 

evidência da diminuição de suas forças no plano internacional. Nessa perspectiva, 

ambos países poderiam estar em processo de perda do seu status de potências 

históricas e, como consequência, perdendo relevância nos pleitos políticos 

internacionais.  

De forma clara e objetiva, contudo, o gráfico nos revela que o histórico embate 

entre EUA e Rússia não foi dirimido. Dessa vez, porém, não mais evidenciado pelas 

disputas bélicas e tecnológicas da Guerra Fria, mas instrumentalizado pela força do 

poder de veto.   

 

2.2.2 Gráfico do emprego de veto a partir da temática entre os anos de 1993 e 

2019 
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 O gráfico aqui desenvolvido buscou demonstrar de maneira visual  predileção 

político-jurídica dos membros permanentes, além de evidenciar quais países vetam 

em bloco.  

Cada sessão do gráfico representa uma temática contida na tabela 2.1.2. A 

legenda lateral indica o tema abordado, sucedido pela indicação do(s) membro(s) 

permanente(s) que proferiram o veto, bem como a respectiva porcentagem de 

recorrência em relação a todas as temáticas vetadas durante o recorte temporal.  

Antes de tercemos análises propriamente ditas sobre o gráfico em questão, 

vale informar que, preliminarmente ao desenvolvimento do levantamento quantitativo, 

havia-se postulado a hipótese inicial de que China e Rússia, por serem Estados 

aliados no plano internacional, votariam invariavelmente juntas nas resoluções, 

enquanto os EUA, França e Reino Unido estariam alinhados aos países e interesses 

ocidentais do modelo neoliberal de capitalismo. Esta hipótese, contudo, não se 

consolidou, vez que foram observadas situações em que os membros permanentes 

orientais divergiram em seu posicionamento quanto ao veto. Além disso, foi também 

fácil perceber que França e Reino Unido não apoiaram qualquer veto empregado pelo 

EUA em todo o período analisado.  

A análise deste gráfico pôde confirmar, conquanto, o contraste do alinhamento 

entre os blocos orientais e ocidentais. Isso porque, a partir da sua observação, 

esclareceu-se a recorrente convergência de interesses entre os países orientais, 

enquanto os EUA despontaram como única potência ocidental a usufruir desse 

subterfúgio.  

 E, finalmente, foi-nos revelado pelo gráfico, também, a quantidade de vezes 

em que a guerra israelo-palestina e a guerra civil da Síria foram vetados pelo CSNU 

entre 1993 e 2019, somando juntas 66,7% dos temas vetados. Ambos conflitos 

representam temáticas que foram significativamente mais vetadas que as demais e, 

por essa razão, decidiu-se pelo seu exame em subtópicos independentes. Nessa 

oportunidade será possível levantar os prováveis motivos que justificariam a  

recorrência de veto às resoluções que abordam tais temáticas. Esta análise será  

oportunamente abordada no capítulo subsequente.  
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 3 ESTUDO DE CASOS: O USO INDISCRIMINADO DO PODER DE VETO PELO 

CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU  

 

3.1 A natureza das superpotências diante do sistema internacional  

 

Em um mundo multipolar, a utilização indiscriminada do poder de veto pelas 

cadeiras permanentes do Conselho fortifica a já ultrapassada disputa de poder bipolar. 

A conservação deste certame na esfera internacional, que se fortalecera sobretudo 

entre os anos 1947 e 1991, acorrenta as medidas efetivas de paz aos interesses de 

megapotências que continuam a digladiar pela supremacia da influencia político-

econômica.  

O constante confronto diplomático de gigantes internacionais pode-nos 

parecer, em um primeiro momento, uma legítima disputa por recursos findáveis ou de 

estratégia militar. No entanto, é possível entendermos as superpotências como entes 

internacionais naturais ao conflito em busca da hegemonia. Isto porque, conforme 

defendido na Teoria da Balança de Poder de Kenneth Waltz, nesta oportunidade, sob 

a perspetiva de CORRÊA (2016, p.48), o destino de cada Estado perante o sistema 

internacional depende das suas respostas às ações dos outros Estados.  

Essa atuação se justificaria pelo fato de não haver hierarquia no sistema 

internacional e, assim, a ordem de poder deve ser determinada necessariamente pela 

maneira como os Estados atuam nesse sistema (CORRÊA, 2016, p.45). Dessa forma, 

o Estado que mais atua na distribuição de capacidades no sistema internacional25, 

será também aquele que menos sofre constrangimento. Ou seja, quanto mais atuante 

é um Estado no plano internacional, maior são as suas capacidades postulatórias e 

menor são as chances de ser constrangido (CORRÊA, 2016, p.48). 

Ainda na perspectiva do autor, os Estados, quando posto no âmbito 

internacional, são atores unitários que buscam, no mínimo, a auto preservação e, no 

máximo, o domínio universal (CORRÊA, 2016, p.47). Por esse motivo, entre os 

Estados, o estado de natureza é um permanente estado de guerra (CORRÊA, 2016, 

p.48). 

 

Embora outros renomados autores, como Morgenthau e Aron, tenham 
teorizado a balança de poder nas Relações Internacionais, por a teoria de 

 
25 Para Waltz, capacidade no sistema internacional é a diferenciação funcional entre cada Estado e a 
amplitude de suas capacidades postulatórias dentro desse mesmo sistema.  
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balança de poder de Waltz sustentar que o destino de cada Estado no sistema 
internacional depende das suas respostas às ações dos outros Estados e ter 
defendido que, quanto maior é a participação do Estado na distribuição das 
capacidades no sistema internacional menores serão as possibilidades de ele 
ser constrangido, acredita-se ser a que mais bem explica o emprego da força 
e a disposição expansionista e/ou hegemônica dos Estados no sistema 
internacional. (CORRÊA, 2016, p.48) 
 

Essa situação pode ser observada através atuação dos EUA no plano 

internacional. O país, que após o fim da URSS gozou solitariamente do título de 

superpotência, se vê hoje diante do supercrescimento chinês e do seu rijo alinhamento 

com a Rússia, histórico rival no plano internacional. As disputas políticas entre os três 

países na ONU vêm sendo cada vez mais diretas26, podendo evidenciar tanto uma 

tentativa dos EUA em reequilibrar a sua posição hegemônica, como ser um 

demonstrativo da disputa das outras superpotências em alcançar a dominância.   

Os Estados Unidos provavelmente continuarão sendo a grande potência 
econômica e política durante muitos anos, mas serão uma potência em 
declínio, na medida em que o dólar tenderá, cada vez mais, a perder sua 
posição como reserva internacional: a participação do dólar nas reservas 
internacionais, que era de 80% em meados dos anos 1970, está hoje em 
torno de 65%. (BRESSER-PEREIRA, 2006) 

   

Diante dessa disputa pela consolidação ou ruína da hegemonia politica-

econômica norte-americana, resta à parte do corpo internacional que não dispõe de 

tantas capacidades postulatórias no sistema internacional, a mera observação atônita.  

Ainda na lógica de poder do mundo capitalista, dentro da esfera global de 

disputa, Fiori (2009, p. 178) vai ainda mais longe quando afirma que não há 

possibilidade de as grandes potências passarem a praticar, de forma permanente, 

uma politica voltada exclusivamente à preservação do status quo. Ou seja, serão 

sempre expansionistas, mesmo quando já se encontram no topo da hierarquia de 

poder e riqueza do sistema mundial. Essa característica pode nos evidenciar a 

natureza das potências mundiais sujeitas ao mundo capitalista, que serão sempre 

afeitas à disputa e eternamente dependentes do embate para a manutenção da 

dominância no cenário internacional.  

 

3.2 A consequente disputa de poder entre as potências do CSNU e seus 

desdobramentos 

 
26 A constatação pode ser auferida pela leitura do gráfico 2.2.1 (p.43), que evidencia China, EUA e 
Rússia como os únicos membros permanentes a utilizarem o poder de veto como ferramenta política 
nas deliberações do Conselho de Segurança.   
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 Sujeita à sanha hegemônica das potências que a lideram, a ONU, que propõe 

uma associação plurinacional em busca de soluções diplomáticas, acaba tendo seus 

objetivos pacifistas perpassados pelos interesses politico-econômicos das maiores 

potências mundiais que, não só disputam financeira e militarmente, mas também 

figuram na elite do poder diplomático, pelo uso do veto nas decisões do Conselho.   

De tal sorte, é possível observar com certa naturalidade o processo pelo qual 

passa o Conselho de Segurança, quando reduzido a um instrumento disfuncional de 

disputa política entre Rússia, Estados Unidos e China. Nesse sentido entende também 

Morgenthau (2003, p. 870) quando afirma:  

 

O governo internacional das Nações Unidas passa a ser portanto, idêntico ao 
governo internacional do Conselho de Segurança. (...) Desse modo, e uma 
vez estabelecida a predominância do Conselho de Segurança, a Carta passa 
a estabelecer a preponderância das grandes potências dentro do Conselho. 
Sim, porque é aos cinco membros permanentes desse Conselho que cabe 
realmente exercer funções governamentais. 
 

Estreitando ainda mais o arco de dominância e poder existente no P5, 

Morgenthau (2003, p. 872) esclarece ainda que, em função do fato de França e Reino 

Unido, hoje, constituírem potências médias, o governo internacional das Nações 

Unidas, vem a ser na realidade o governo internacional dos Estados Unidos, da China 

e da Rússia.  

A análise doutrinária pode ainda ser confirmada pelo o que foi levantado 

quantitativamente a partir do gráfico de vetos empregados após a queda da URSS 

(gráfico de pizza 2.2.1, p. 42), que demonstra como o instrumento passou a ser 

inutilizado pela França e pelo Reino Unida, enquanto China, EUA e Rússia o utilizaram 

52 vezes de 1993 a 2019.   

Nesse sentido, considerando que estejam essas superpotências em 

comunhão, poderão governar o resto do mundo, mantendo a ordem e evitando a 

guerra.  De forma inversa, contudo, se não estiverem consonantes, não haverá 

qualquer governo internacional, deixando o mundo à sorte da diplomacia 

descentralizada. Em resumo, dispondo-nos da melhor das hipóteses, as Nações 

Unidas representam um instrumento para governar o mundo por meio do poder 

combinado entre EUA, China e Rússia. (MORGENTHAU, 2003, p. 872)   

Dado esse panorama e considerando a análise de poder global e geopolítica 

proposta por Fiori (2009, pág. 173), quando diz que  
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(...) o que estabiliza – sempre de forma transitória – a ordem hierárquica do 
sistema mundial não é a existência de um líder ou hegemon, é a existência 
de um conflito central e latente e de uma guerra potencial entre as grandes 
potências  
 

há de se questionar se o modelo de governo internacional que as Nações Unidas 

propõem é de fato um aparato capaz de promover a paz, ou é outro instrumento 

geopolítico de dominação das superpotências sobre as menores. 

Em sendo a segunda opção, entendemos que poderia constituir uma 

renovação da fórmula da “tutela dos poderosos”, em que os Quatro Policiais – China, 

EUA, Grã-Bretanha e União Soviética – ficariam encarregados de evitar conflitos 

futuros, concedendo às potencias dominantes a função de mantenedor da paz 

mundial (MÜLLER, 2020, p.102), policiando o resto do mundo à maneira que lhes 

conviessem, sendo impossível, contudo, garantir a paz em um confronto entre as 

próprias superpotências. O comparativo pode ser estabelecido, vez que a Carta das 

Nações Unidas não contempla a possibilidade da Organização operar como um 

governo internacional que estabeleça ou mantenha a ordem nas relações entre os 

membros do P5, ou ainda evite a guerra entre eles, já que o poder de veto exclui a 

possibilidade de sujeitá-los a um governo internacional que decida contra sua vontade.  

(MORGENTHAU, 2003, p. 872) 

O esquema constitucional das Nações Unidas foi montado sobre, dentre outros, 

o pressuposto de que nenhuma ameaça à paz emanaria das próprias grandes 

potências. Contudo, esse pressuposto não resistiu à prova da experiência, posto que 

as grandes potências não conseguiram agir de modo equilibrado quando estiveram 

em jogo seus interesses divergentes. Não só isso, mas as principais ameaças à paz 

e à segurança do mundo emanam justamente das grandes potências. Esse fato é o 

verdadeiro desafio constitucional da Carta diante da realidade política do pós-guerra, 

e esse contraste entre intenções constitucionais e a realidade política transformou as 

Nações Unidas em algo diferente do que elas deveriam ser. (MORGENTHAU, 2003, 

p.875) 

Nesse sentido, compartilhamos do entendimento de que, com a consolidação 

dessa perspectiva e o uso contundente do poder de veto, a Organização das Nações 

Unidas transformar-se-ia, então, não mais na desejável “Grande Assembleia das 

Nações”, mas em outro artifício de controle neocolonialista das enormes potências 

sobre as emergentes ou fragilizadas, servindo ainda de tablado para o obstinado 

confronto de interesses entre potências orientais e ocidentais.  



 50 
 
 
 Essa disputa por afirmação de superioridade política, que tem como munição 

os artifícios do veto, não só obstrui as possibilidades de se alcançar o fim dos 

enfrentamentos armados nas periferias econômicas do planeta, como também 

esmorece o órgão mais importante da ONU e, assim sendo, a Organização como um 

todo. Como exprimiu Paulo Borba Casella (2012, p.195),  

 

o uso abusivo do direito de veto paralisou durante longos anos o Conselho e 
acabou por enfraquecê-lo com o consequente fortalecimento da Assembleia 
Geral, que passou a opinar naqueles assuntos em que o Conselho de 
Segurança não conseguia alcançar uma solução. 
 

A questão se torna um verdadeiro problema quando o Conselho de Segurança 

deixa de ser uma entidade decisória guiada pela deliberação multilateral dos Estados 

que o compõem e se transfigura no principal palanque internacional para disputas 

diplomáticas sobre os interesses geoestratégicos do P5.  

Essa situação pôde ser evidenciada, por exemplo, pela manifestação da 

delegação do Kuwait durante o veto do projeto de resolução S/2018/516, acerca dos 

protestos de 2018 em Gaza. Nessa oportunidade, o Representante Permanente da 

delegação afirmou que a inércia da Organização incentivará desesperança no povo 

palestino e mais atividades extremistas27. Ainda no mesmo encontro, as delegações 

da França e da Bolívia afirmaram que o CSNU não estava assumindo as 

responsabilidades definidas pela Carta, sobrepondo os interesses de um membro 

permanente à proteção de civis em enfretamentos armados28.   

Como outro exemplo, pode ser citada também a fala do Sr. Rycroft (Reino 

Unido), quando, diante do veto Russo ao projeto S/2017/172 sobre o uso de armas 

 
27 Discurso do Embaixador às Nações Unidas, Mansour Alotaibi, por ocasião do 8274º encontro do 
Conselho de Segurança da ONU - Nova York, Estados Unidos. 1º de junho de 2018. “The Council’s 
failure to assume its responsibilities and to compel the occupying Power to implement Security Council 
resolutions will exacerbate the situation in the occupying territories and increase the feeling of frustration 
and despair among Palestinians, which will undoubtedly fuel further violence, instability, hatred and 
extremism”. Disponível em: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8274. 
Acesso em: 16 de setembro de 2021.  
28 Discurso dos Embaixadores às Nações Unidas, François Delattre e Sacha Llorenti, respectivamente, 
por ocasião do 8274º encontro do Conselho de Segurança da ONU - Nova York, Estados Unidos. 1º 
de junho de 2018. “It is the Council that, over a number of decades, has defined the main parameters 
for resolving that conflict, and those same parameters have been rendered fragile by unilateral 
initiatives. If the Council fails to fulfil its responsibilities today, who will assume them?”. “The fact that the 
draft was blocked makes it clear that despite the existence of agreement on the protection of civilians in 
situations of armed conflict, that agreement is insufficient in the face of a veto by a permanent member”. 
Disponível em: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8274. Acesso em: 16 de 
setembro de 2021. 
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 químicas na guerra civil da Síria, sustentou que a Rússia estaria disposta a abusar do 

poder de veto para servir ao regime de Bashar al-Assad29. Na mesma oportunidade, 

a representação estadunidense acusou a Rússia de colocar seus aliados políticos na 

frente da segurança mundial30.  

Essa capacidade discricionária do conselho de segurança não constituiria 
algo de sério, caso a Assembleia Geral fosse apenas um órgão consultivo, 
de representação limitada, e não o órgão representativo de virtualmente todos 
os países do mundo. Do modo como se encontra hoje, a distribuição das 
funções entre o Conselho de Segurança e a Assembleia Geral é uma 
verdadeira monstruosidade constitucional. (MONGENTHAU, 2003, p. 869) 
 

Dada essa disparidade de poder decisório entre Assembleia Geral e  Conselho 

de Segurança, quando os membros componentes do Conselho sobrepõem suas 

agendas internas ao interesse internacional, a possibilidade de resolução de conflitos 

supranacionais é fortemente minimizada, dirimindo sua importância e 

descaracterizando as funções que justificam a própria existência de um órgão 

securitário. 

A inconsistência da atuação por parte do Conselho de Segurança decorrente 
deste quadro de sobreposição de interesses de seus membros componentes 
põe em evidência o questionamento acerca da assertividade do órgão em de 
fato assegurar a manutenção da paz e segurança global (GUIMARÃES; DE 
CARVALHO, 2017, p. 69). 
 

 Os motivos dessa sobreposição de interesses podem ser melhor entendidos 

quando nos colocamos frente aos conflitos que são mais frequentemente abordados 

e vetados pelo Conselho de Segurança, como é o caso da guerra civil síria e do conflito 

israelo-palestino.  

 

3.2.1 A questão síria e a recorrência do veto nas resoluções que buscam seu 

apaziguamento 

 

 
29 Discurso do Embaixador às Nações Unidas, Matthew Rycroft, por ocasião do 7893º encontro do 
Conselho de Segurança da ONU - Nova York, Estados Unidos. 28 de fevereiro de 2017. “(…) we have 
seen yet again that Russia is prepared to abuse its veto power to stand by a regime that has no regard 
for its own people, that has no regard for the basic rules of war (…)”. Disponível em: 
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7893. Acesso em: 16 de setembro de 
2021.  
30 Discurso do Embaixadora às Nações Unidas, Nikki Haley, por ocasião do 7893º encontro do 
Conselho de Segurança da ONU - Nova York, Estados Unidos. 28 de fevereiro de 2017. They put their 
friends in the Al-Assad regime ahead of our global security.”. Disponível em: 
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7893. Acesso em: 16 de setembro de 
2021. 
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 A situação de paralisia do Conselho de Segurança pode analisada a partir de 

exemplos recentes de projetos de resolução que buscavam uma resposta para o uso 

de armas químicas contra civis na Síria.  

A atuação do órgão nunca pôde ser considerada bem-sucedida diante das 

questões que envolvem o caso sírio31, porquanto os membros do P5 protagonizam 

uma verdadeira batalha diplomática de interesses políticos, econômicos e militares. 

As proporções alcançadas no conflito sírio, com números que ultrapassam 

meio milhão de mortos32, a utilização de armas químicas contra rebeldes na cidade 

de Ghouta33, e a consequente geração de mais de três milhões de refugiados34, o 

tornaram a maior crise humanitária da era, de modo que, ao representar uma ameaça 

à paz e à segurança internacional, a situação na Síria teve de ser encaminhada para 

apreciação do Conselho de Segurança.  

 

No entanto, a ação destas potências -e, por conseguinte, do Conselho de 
Segurança -acerca da situação síria está constantemente instrumentalizada 
por seus planos estratégicos na região, bem como por suas aspirações 
geopolíticas no tocante ao cenário internacional. Como resultado, se observa 
a impotência do órgão ao lidar com a situação e a consequente prorrogação 
da crise em questão. (GUIMARÃES; DE CARVALHO, 2017, p.70). 

 

Essa instrumentalização pode ser explicada pela influência geoestratégica da 

Síria no Oriente Médio e os interesses dos atores externos na manutenção desses 

influxos políticos, econômicos e militares. (GUIMARÃES; DE CARVALHO, 2017, 

p.73). 

Os EUA sempre foram frente de oposição ao governo Bashar al-Assad e, 

durante a administração do presidente Obama, as intenções de intervenção no país, 

as quais objetivariam a imposição de um regime de transição sujeito às demandas 

estadunidenses, ficaram expostas (GUIMARÃES; DE CARVALHO, 2017, p.73). Como 

 
31 A afirmação pode ser confirmada através do gráfico de pizza 2.2.2 (pag. 44 
) , que demonstra que a temática foi motivo de 31% dos vetos empregados ente os anos de 1993 e 
2019.  
32 ONG contabiliza mais de meio milhão de mortos em 7 anos de guerra na Síria. Agência Brasil. 
12/03/2018. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-03/ong-
contabiliza-mais-de-meio-milhao-de-mortos-em-7-anos-de-guerra-na. Acesso em: 26 jul. 2020. 
33 Como armas químicas ajudaram Assad a estar perto da vitória na Síria. BBC Brasil. 16 outubro 2018. 
"O maior número dos ataques relatados ocorreu na província de Idlib, no noroeste da Síria. Também 
houve muitos incidentes nas províncias vizinhas de Hama e Aleppo, e na região de Ghouta oriental, 
próxima a Damasco, segundo os dados da BBC.” Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45816458. Acesso em: 26 jul. 2020. 
34 Mais de 3 milhões de refugiados sírios: a maior emergência humanitária em décadas. ONU. 
01/10/2014. Disponível em: https://nacoesunidas.org/mais-de-3-milhoes-de-refugiados-sirios-a-maior-
emergencia-humanitaria-em-decadas/. Acesso em: 26 jul. 2020. 
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 consequência dos afrontamentos estadunidenses, a ditadura de Assad recebia o 

suporte da Rússia e, por conseguinte, da China. “É importante ressaltar que a posição 

chinesa em relação ao governo sírio é justificada pelo alinhamento que a política 

externa daquela nação apresenta em relação ao comportamento russo no cenário 

internacional” (GUIMARÃES; DE CARVALHO, 2017, p.73). 

As potências securitárias não conseguiram estabelecer diretrizes coesas para 

um procedimento eficaz diante do caso Síria, vez que  

 

a maior frente de discordância entre as deliberações do Conselho de 
Segurança é constituída pelo embate entre Estados Unidos e Rússia, sendo 
os demais membros permanentes influenciados por seus respectivos aliados 
no cenário internacional no que tange aos votos e procedimentos em meio às 
discussões securitárias. A dicotomia representada pelas nações supracitadas 
data desde os primórdios da criação do Conselho de Segurança e desde 
então constitui um fator motivador de impasses em meio a dinâmica interna 
do órgão, atrapalhando as negociações no âmbito multilateral e deixando a 
situação síria sem remediações urgentes (CORREA, 2013, apud, 
GUIMARÃES; DE CARVALHO, 2017, p.77).  
 

O posicionamento russo diante do caso sírio, portanto, é focado na redução de 

qualquer possibilidade da administração estadunidense avançar no estabelecimento 

de um governo condescendente aos valores de democracias neoliberais e, por 

consequência, conter o progresso do poderio norte americano na região. 

A tendência de paralisia das Nações Unidas diante das atrocidades ocorridas 

na Síria tem fundamentações que extrapolam as esferas da simples gestão 

internacional, e falam muito mais sobre a disputa de poder geoestratégica das 

superpotências do pós-guerra fria, que sobre a cooperação internacional pela paz. 

Como exposto por Guimarães e Nasser de Carvalho (2017, p.78-79), a 

impossibilidade de resolução do conflito por parte do corpo internacional é 

consequência também das motivações de cunho econômico dos EUA e da Rússia, 

que à época, disputavam com projetos concorrentes o fornecimento de gás natural do 

mercado europeu. O projeto apoiado pelo governo Russo teria iniciativa conjunta com 

a Síria, enquanto o apoiado pelos EUA privilegiava o abastecimento europeu a partir 

de reservas provenientes do Catar, passando pelo território de países aliados.  

Como forma de exemplificar a maneira como se dá a paralisia do Conselho, 

podemos observar o debate ocorrido no 7893º35 encontro do Conselho de Segurança, 

 
35 UN Security Council. 7893º meeting. The situation in the Middle East. Letter dated 24 February 2017 
from the Permanent Representatives of France, the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland and the United States of America to the United Nations addressed to the President of the Security 
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 que teve seus contornos regidos principalmente pelo embate entre a delegação 

estadunidense e a delegação russa, chancelada pela China. Enquanto os EUA 

caracterizaram o veto sino-russo como “ultrajante e indefensável”36, a delegação russa 

firmou seu posicionamento alegando que o mecanismo de proteção a Direito 

Humanos da ONU não se baseia em feitos convincentes. Indo além, sustentou que o 

trabalho dos especialistas na Síria está baseado em informações “questionáveis” 

advindas de “organizações não governamentais internacionais partidárias de grupos 

armados da oposição”37.  

A deslegitimação dos Mecanismos de proteção aos Direitos Humanos da ONU 

por parte dos membros securitários, bem como a recorrência do uso do veto, provoca 

evidente estagnação por parte das Nações Unidas em relação à aplicação de medidas 

que possibilitariam a prestação de contas pelo regime de Bashar al-Assad.    

O confronto civil sírio é, portanto, um dos casos mais emblemáticos, do ponto 

de vista da política internacional, em que o alcance dos objetivos fundamentais da 

ONU foi impossibilitado pela disputa político-econômica das superpotências que 

ocupam as cadeiras permanentes da Organização. Contudo, não é o único.   

 

3.2.2 O conflito israelo-palestino e a recorrência do veto nas resoluções que 

buscam seu apaziguamento  

 

A situação entre Palestina e Israel é outro evento que tem suas remediações 

impossibilitadas, ou suas complicações, por vezes, agravadas, pela atuação dos 

membros permanentes do Conselho. Este outro caso de imobilidade da Organização 

diante da necessidade de reestabelecimento da paz, ocasionado, desta vez, pelo 

alinhamento incondicional entre EUA e Israel, fora observado em doze oportunidades, 

 
Council (S/2017/170). 18 December 2017. Disponível em: 
www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7893. Acesso em: 16 de setembro de 2021.  
36 Discurso da Embaixadora às Nações Unidas, Nikky Halley, por ocasião do 7893º encontro do 
Conselho de Segurança da ONU- Nova York, Estados Unidos, 28 de fevereiro de 2017. “Russia and 
China made an outrageous and indefensible choice today.” Disponível em: 
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3- 
CF6E4FF96FF9%7D/s_pv_7893.pdf. Acesso em: 26 jul. 2020. 
37 Discurso do Embaixador às Nações Unidas, Vladimir Safronkov, por ocasião do 7893º encontro do 
Conselho de Segurança da ONU- Nova York, Estados Unidos, 28 de fevereiro de 2017.”The problem 
is that the work of the experts in Syria is based on questionable information provided by the armed 
opposition sympathetic international non-governmental organizations, the media and socalled friends of 
Syria.” Disponível em: https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/s_pv_7893.pdf. Acesso em: 26 jul. 2020. 
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 pelo veto das resoluções de projeto S/2001/270; S/2001/1199; S/2002/1385; 

S/2003/891; S/2003/980; S/2004/240; S/2004/783; S/2006/508; S/2006/878; 

S/2011/24; S/2017/1060; S/2018/51638. 

O tolhimento às medidas solutivas, por parte do Conselho de Segurança, acaba 

por endossar a continuidade do conflito israelo-palestino, que preserva mais de 

cinquenta anos de uma batalha absolutamente desigual em questão de material bélico 

e tecnologia armamentista39.  

Todo esse entrave na atuação das Nações Unidas pode ser relacionado ao 

inestimável valor estratégico que tem Israel para os EUA. Desde 1979, com a queda 

do Xá Mohammad Reza Pahlavi e o início da Revolução Iraniana, Israel firmou-se 

como o único aliado estável na consolidação dos interesses petroleiros dos EUA na 

região. (ARMANIN, 2018) 

Para Israel, o alinhamento ideológico com o parceiro poderoso das américas 

encaixa-se perfeitamente. Todo o Projeto de Novo Oriente Médio traçado pelos EUA 

após a queda da URSS, fomentado pela aporofobia e instrumentalizado pela 

islamofobia, e que converte os tempestuosos países da região em extensos poços de 

petróleo domináveis, é palatável às estratégias de consolidação sionista. (ARMANIN, 

2018) 

Além disso, nesse mutualismo geopolítico, a militarização de Israel provocou 

uma verdadeira corrida armamentista na região, disparando o volume de venda de 

armas dos EUA ao Oriente Médio.  

 

Assim, Washington emprega 10 milhões de cidadãos na indústria 
armamentista, ganha bilhões de dólares, e controla, através das necessárias 
“peças de reposição”, o sistema defensivo dos clientes durante anos. Quando 
Israel acusa o Irã de fabricar a bomba atômica, por exemplo, recebe cerca de 
3,1 bilhões de dólares (em 2015) dos EUA, e Trump recebe um cheque de 
110 bilhões de dólares da Arábia Saudita num contrato de armas (Armanin, 
2018) 
 

 
38 Os projetos mencionados, bem como o número da transcrição literal dos encontros em 

que foram debatidos, podem ser verificados através da tabela qualitativa 2.1.2 (págs. 24-28). 
39 Pesquisador explica ataques de Israel contra Palestina: "Não é um conflito religioso”. Brasil de Fato. 
19 de Maio de 2021. “O Hamas é uma das organizações de libertação nacional que luta com os meios 
que possui, os palestinos não têm helicóptero, carros blindados, tanques, navios. Por isso que há uma 
desigualdade muito grande nas forças. Eles possuem armas que fazem artesanalmente.” Disponível 
em: https://www.brasildefato.com.br/2021/05/19/pesquisador-explica-conflito-entre-israel-e-palestina-
nao-e-um-conflito-religioso. Acesso em: 18 ago. 2021. 
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 Poucos Estados soberanos conservam uma aliança tão indissolúvel quanto 

EUA e Israel (ARMANIN, 2018). As características dessa aliança ficaram ainda mais 

expostas quando, em votação do projeto de resolução S/2017/106040, a delegação do 

Egito, em nome do Grupo dos Estados Árabes, demonstrou que o reconhecimento 

unilateral dos EUA à Jerusalém como capital de Israel carecia de justificativas 

jurídicas. Além disso, sustentou a delegação africana que o ato era ilícito, e que o 

reconhecimento independente por parte dos EUA viola não só o direito internacional, 

como a resolução 181, II da Assembleia Geral, a Carta da ONU –que veda a anexação 

de territórios –e resoluções do próprio Conselho de Segurança (242 de 1967; 252 de 

1968; 383 de 1973)41. 

Assim, é possível observar que, uma vez mais, os interesses político-

econômicos de superpotências do P5 impossibilitaram a progressão de resoluções 

que debateriam alternativas pacíficas na região. Isso fez e faz com que a Organização, 

pela indiscricionariedade no uso do poder de veto, não consiga desenvolver uma 

proposta efetiva de paz nem mesmo para o  conflito deflagrado por ela mesma, visto 

que foi a própria ONU quem proporcionou a divisão desigual da palestina pela 

Resolução 181 de 1947 (LAMESA, 2021). Ou ainda, nas palavras da Representante 

Permanente dos EUA, Sra. Nikki Halley, em votação do mesmo projeto de resolução 

S/2017/1060, “as Nações Unidas fazem mais mal que bem ao abordar o conflito 

israelo-palestino”42.   

Diante disso, é evidente que o abuso do poder de veto vem causando um 

atravancamento no alcance dos objetivos fundamentais da ONU, além de tornar a 

 
40 ONU. Egypt: draft resolution S/2017/1060. United Nations Security Council. 18 December 2017. 
Disponível em: https://undocs.org/en/S/2017/1060. Acesso em: 10 de setembro de 2021.  
41 Discurso do Embaixador às Nações Unidas, Abdellatif Aboulatta, por ocasião da 8139ª sessão do 
Conselho de Segurança da ONU- Nova York, Estados Unidos, 18 de dezembro de 2017. Any attempt 
to change the facts on the ground in Jerusalem would be considered to be an illegal unilateral measures 
with no legal merit, since it would violate international law and the resolutions of international legitimacy, 
including General Assembly resolution 181 (II), which established two States — Palestine and Israel — 
and considered Jerusalem to be a corpus separatum as part of a very particular international system. 
Moreover, Security Council resolutions 242 (1967), 252 (1968), 383 (1973) recognize no measure that 
includes Jerusalem as an Israeli territory, which would run counter to the Charter of the United Nations, 
which does not allow the annexation of territories. Additionally, it violates resolutions 476 (1980) and 
478 (1980), which recognize no measure that would change the status quo in Jerusalem”. Disponível 
em: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8139. Acesso em 16 de setembro de 
2021.  
42 Discurso da Embaixadora às Nações Unidas, Nikky Halley, por ocasião da 8139ª sessão do Conselho 

de Segurança da ONU- Nova York, Estados Unidos, 18 de dezembro de 2017. “What we witnessed 

today in the Security Council is an insult. It will not be forgotten. It is one more example of the United 

Nations doing more harm than good in addressing the Israeli-Palestinian conflict.” Disponível em: 

https://undocs.org/en/S/PV.8139. Acesso em: 17 jul. 2 



 57 
 
 
 instituição uma arena na qual interesses imperialistas permanecem em pauta (CULPI 

e RODRIGUES,2012, p.70).  

A paralisia decisória da organização é tamanha, que, hoje, é possível assegurar 

que a Organização das Nações Unidas tem exercido menos influência sobre a política 

internacional, desde 1945, do que a Liga das Nações exerceu durante o período 

precedente (WIGHT, 2002, p.221). 

O exercício do poder de veto é demonstrado também por Martin Whight (2002) 

como empecilho à fluência constitucional da Carta, quando, tomando o número 

exacerbado de vetos dispostos pela Rússia, assegura que  

o poder de veto detido pelas grandes potencias e constantemente exercido 
pela Rússia tornou o Conselho de Segurança impraticável e, em questão de 
poucos anos, as partes da Carta que haviam inicialmente sido consideradas 
as mais importantes já estavam obsoletas. 
 

Assim sendo, cabe-nos questionar quais seriam as possibilidades viáveis de se 

contornar o elevado emprego de vetos no Conselho de Segurança da ONU, a fim de 

modificar o cenário de paralisação na tomada de decisões.   
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 4 A NECESSIDADE DE REFORMA E A RESPONSIBILITY TO PROTECT 

 

Para os termos desta pesquisa, uma hipótese efetiva de reforma no Conselho 

de Segurança e, portanto, em toda a estrutura de poder e decisão das Nações Unidas, 

deveria, impreterivelmente, levantar a possibilidade de abolição do poder de veto para 

qualquer Estado-membro. 

Levando em consideração a realidade de interesses do P5 e, principalmente, 

sua atual legitimidade em desacolher propostas que vão de encontro com a 

manutenção de seus interesses, fica clara a impossibilidade de uma articulação que 

consiga, dentro da Conselho, a abdicação desse poder.  

Mais do que isso, Fiori (2009, p.161 e p.162), fundamentado pelas preleções 

de Nicolau Maquiavel, aprofunda a temática da disputa permanente de poder, 

trazendo um arcabouço teórico que pode explicar a dificuldade de se alcançar a 

extinção do poder de veto da Organização:  

 

o poder político é fluxo, mais do que estoque. Para existir, precisa ser 
exercido; precisa se reproduzir e ser acumulado permanentemente. E o ato 
da conquista é a força originária que instaura e acumula o poder (...) num 
mundo em que todos tivessem o mesmo poder, não haveria necessidade de 
conquistar mais poder, porque simplesmente não existiria a própria relação 
de poder político, que é sempre desigual e, na sua forma mais elementar, é 
sempre um conflito de soma zero. Por isso, toda relação de poder exerce uma 
“pressão competitiva” sobre si mesma.   
 

A desigualdade, nesse caso consubstanciada no poder de veto, é intrínseca à 

natureza política do órgão, motivo pelo qual muitos, como o Ministro Celso Amorim, 

entendem também ser impensável a possibilidade de uma reforma que tenha como 

escopo principal a destituição do poder de veto. Como forma de exemplificar o seu 

posicionamento e de boa parte dos apoiadores dessa corrente, Vargas (2008, p. 123) 

proporcionou uma breve compilação de seus discursos na Organização das Nações 

Unidas:  

Escreveu o Ministro Celso Amorim, acerca do poder de veto, que “seria 
irrealista pensar que os membros permanentes atuais venham a abrir mão 
desse poder” (2007: 292). Para quem parte dessa convicção, tampouco é 
crível que os membros permanentes estariam dispostos a ceder os assentos 
cativos que têm no Conselho. Assim sendo, é impossível que o Conselho seja 
transformado em um órgão que atenda integralmente aos imperativos da 
igualdade jurídica dos Estados – será, nesse quesito, eternamente 
“imperfeito”. 
 

 Essa perspectiva é compartilhada por parte significativa do corpo de diplomatas 

brasileiros e influenciou a maneira como o Brasil, enquanto delegação, se posiciona 
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 sobre o tema. Abordaremos esse posicionamento de maneira mais aprofundada no 

tópico seguinte.    

 

4.1 A viabilidade da reforma do CSNU sob a perspectiva da delegação brasileira 

 

Considerando ser pouco crível a possibilidade da extinção do poder de veto, 

conforme demonstrado por Vargas (2008), o pleito do Brasil por uma reforma do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas tem sido um dos aspectos mais debatidos 

da politica exterior brasileira nos últimos anos, não só na academia, como também na 

imprensa e nos meios políticos. A delegação brasileira tem, nos últimos vinte anos, 

apresentado uma série de argumentos em favor de uma reforma do Conselho que a 

contemple com uma cadeira permanente no órgão. (VARGAS, 2008, p. 119 e p. 121) 

Dentre outros motivos, os defensores desse arranjo político-diplomático 

defendem que a inclusão de países como o Brasil em cadeira permanente, tem clara 

relevância dentro do ponto de vista econômico, geográfico, cultural e ecológico, 

afirmando que a nova atribuição de competência ao país poderia facilitar a tratativa 

de assuntos historicamente caros ao Brasil, como ecologia e comunidades indígenas, 

além de contribuir para as demandas dos outros Estados sul-americanos. (VARGAS, 

2008, p.127) 

Nesse aspecto, João Vargas (2008, p.121) destaca que a estratégia 

diplomática brasileira em se alcançar o CSNU é fundada em quatro grandes 

argumentos que oscilam entre si de acordo com o estado das negociações, o foro e o 

interlocutor em questão e as prioridades políticas do governo do momento, podendo 

ser classificados da seguinte forma: o argumento legitimador geral, o legitimador 

doméstico, a credencial e o regional.  

O primeiro sustenta-se na defesa de que a reforma seria importante para o 

mundo inteiro, dado que conferiria ao CSNU um ar de maior legitimidade por conta da 

participação de países em desenvolvimento em seus trabalhos. (VARGAS, 2008, 

p.121) 

O segundo busca demonstrar os motivos pelos quais é de interesse do Brasil 

uma reforma nesse sentido. Esse argumento é utilizado como justificativa para que o 

público doméstico, incluindo-se aqui eleitores, parlamentares, outros Ministérios etc., 

compreenda e abarque na campanha brasileira, sendo complacente com os custos 

dela advindos. (VARGAS, 2008, p.121) 
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 O terceiro tem o propósito de demonstrar o motivo pelo qual, na eventualidade 

de uma reforma do CNS em que fossem criados novos assentos permanentes, o Brasil 

deveria ser o detentor da cadeira criada dentre todos os outros países. (VARGAS, 

2008, p.121) 

Finalmente, o quarto argumento, misturando os elementos postulatórios do 

segundo e do terceiro, tem por objetivo convencer os vizinhos do Brasil de que a 

candidatura brasileira ao CSNU não é uma ameaça a eles, já que uma eventual 

elevação do Brasil à categoria de membro permanente representaria, antes, um ganho 

para a América Latina. (VARGAS, 2008, p.121) 

Diante da esquematização das quatro grandes argumentações diplomáticas do 

Brasil acerca da reforma do CSNU, é fácil perceber que toda a estratégia do país é 

alicerçada na ideia de aumento de representatividade para diminuição do poder 

deliberativo das potências já consolidadas. Isso ocorre por conta da verdadeira 

descrença de parte dos diplomatas brasileiros em apostar na eficácia de estocadas 

políticas que tenham como cerne a total democratização do órgão, ou seja, conferir 

ampla e irrestrita igualdade jurídica aos membros.  

Essa posição fica clara pelo teor dos discursos do Ministro Celso Amorim, nesta 

ocasião colhidos por João Vargas (2008, p. 123) 

 

(...) apresentam-se duas alternativas para a reforma do Conselho. Por um 
lado, pode-se empreender a “democratização” do órgão e buscar impedir o 
enfraquecimento ainda maior da igualdade jurídica – não se criando, portanto, 
novos assentos permanentes. Por outro, pode-se reconhecer que, uma vez 
que a igualdade jurídica está irrecuperavelmente comprometida, a criação de 
novos acentos permanentes para países em desenvolvimento é o caminho 
mais eficaz para “democratizar” o Conselho “de forma tal que não se agrave 
o desequilíbrio entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, no 
processo decisório das Nações Unidas”, nas palavras do Ministro Celso 
Amorim (1993: 574). Assim, ainda que a criação de novos assentos 
permanentes possa ir de encontro ao princípio da igualdade jurídica, não os 
criar é “aceitar a perpetuação de desequilíbrios contrários ao espirito do 
multilateralismo” (2005: 753). Com a reforma, o Conselho “será menos 
desequilibrado do que é hoje. As chances de as decisões serem, digamos, 
hostis aos interesses dos países em desenvolvimento serão menores” (2007: 
328).   
 

A posição do diplomata é clara: a igualdade jurídica está irreversivelmente 

abalada, posto que a abolição do instrumento do veto é inconcebível e, assim, cabe-

lhes unicamente mitigar a desigualdade a partir da ampliação de cadeiras 

permanentes no órgão. Ou seja, em sendo a igualdade necessariamente imperfeita, 

sua preservação não deve ser justificativa para a que os membros permanentes já 
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 existentes exerçam influência política desproporcional na gestão internacional. 

(VARGAS, 2008, p.123) 

Em nossa análise, contudo, a posição do Ministro Celso de Amorim pode servir 

para aqueles que buscam um equilíbrio na representatividade de Estados em âmbito 

internacional, ou aos que almejam uma similaridade no poder de decisão para os 

países tidos como emergentes. Não resolve, todavia, o problema de estagnação na 

tomada de decisões da ONU, nem o desenho funcional organização que é baseado 

na prevalência das potências do pós-guerra, justamente por não atacar o causador do 

problema, mas diversificá-lo.  

Nesse sentido, 

o desequilíbrio entre membros permanentes e não permanentes vai muito 
além da questão do poder de veto. Os membros permanentes dispõem de 
uma memória institucional do Conselho muito mais abrangente do que aquela 
dos membros não permanentes, além de terem desenvolvido, pela 
familiaridade construída com base em anos de convivência, o hábito de 
trabalharem constantemente em conjunto. (VARGAS, 2008, p. 124) 
 

De tal sorte que, diante proposta brasileira, há de se notar que não haveria uma 

mudança significativa no modelo decisório, não podendo sequer ser chamada de 

reforma, mas sim de amplificação do Conselho de Segurança. A retórica da diplomacia 

nacional, neste sentido, seja por qualquer abordagem argumentativa que se use, não 

pode bradar que enseja uma legítima mudança, já que o resultado da dita reforma 

seria unicamente equiparar o Brasil à realidade jurídica do P5. 

Neste sentido, portanto, devemos concordar com as exposições do diplomata 

Georges Lamarière (1998, p. 206), quando afirma que “reformar e expandir não 

significam tendências semelhantes ou convergentes”. Ora, de que serviria uma 

proposta que amplia o número de delegações que podem se utilizar daquilo que é a 

causa do problema enfrentado.  

As propostas de reforma que buscam um aumento no número de cadeiras 

permanentes no Conselho de Segurança resolveriam –mesmo que parcamente– a 

atual falha no princípio da repartição equitativa que existe no órgão, reforçando a 

ordem multipolar, mas não repara o indiscriminado uso do veto, nem o escopo de 

dominação proposto em Yalta (RETONDARIO, 2007, p. 05). Esse tipo de medida, 

portanto, serviria, unicamente, como alento aos anseios de visibilidade e 

representação das novas potências, sem, contudo, proporcionar qualquer mudança 

factível no latente desequilíbrio de poder que circunda a Organização.  
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 4.2  A “responsabilidade de proteger” como uma alternativa  

 

Diante da pouca probabilidade de destituição do poder de veto, há de se 

questionar se podemos encontrar na Responsabilidade de Proteger uma alternativa 

mais pragmática para o engodo que muitas vezes dificulta o processo de instauração 

ou reestabelecimento da paz. 

Apresentadas pela França na Comissão Internacional sobre Intervenção e 

Soberania Estatal (ICISS) no início da década, a medida obteve amplo apoio em 

Assembleia Geral no ano de 2005 (EVANS, 2015). O conceito de R2P estrutura-se 

em três pilares. (i) o Estado é o primeiro responsável por proteger suas populações 

do genocídio, dos crimes de guerra, das limpezas étnicas e dos crimes contra a 

humanidade; (ii) a comunidade internacional tem um papel em fornecer cooperação e 

assistência que permita aos Estados desenvolver as capacidades locais que os 

capacitarão a cumprir suas responsabilidades; (iii) em circunstâncias excepcionais 

nas quais as medidas tomadas nos dois primeiros pilares falharem, a comunidade 

internacional estaria autorizada a fazer recurso à ação coletiva, seguindo as normas 

e procedimentos estabelecidos pela Carta da ONU, para proteger as populações em 

situação de risco43. 

Muito embora as medidas relativas ao R2P sejam alusivas unicamente aos 

eventos que representem uma clara atrocidade em massa ou crimes lesa-

humanidade, o emprego do sistema já seria uma verdadeira vitória no caminho para 

a regulação ou abrandamento do poder de veto irrestrito., posto que aplicação da R2P 

afastria a deliberação de veto nos casos em que crimes contra a humanidade são 

latentes e poderia estar associada a uma maior efetividade nas práticas de 

Accountability44 nas relações internacionais, fortificando a responsabilidade ética dos 

Estados-membros e a transparência na administração dos órgãos da ONU (EVANS, 

2015).    

 
43 Resultado da Cúpula Mundial de 2005. Assembleia Geral das Nações Unidas, sexagésima sessão, 
itens 48 e 121 da agenda provisória. A / 60 / L.1, 40 páginas. Disponível em: 
https://www.who.int/hiv/universalaccess2010/worldsummit.pdf. Acesso em: 10 de setembro de 2021.  
44 O conceito de Accountability pode ser compreendido como um conjunto de mecanismos que 
permitem que os gestores de uma organização prestem contas e sejam responsabilizados pelo 
resultado de suas ações. O exercício da Accountability na gestão pública tem como objetivo reduzir os 
riscos da concentração de poder, contribuindo para uma gestão democrática e exigindo que os gestores 
públicos sejam transparentes em relação ao seus atos. 
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 A partir dessa cisão na aplicação absoluta do poder de veto, partilhamos do 

entendimento que poderia florescer o primeiro vislumbre da legítima proteção 

incondicional à luta contra crimes de direitos humanos. Além disso, tornar-se-ia 

possível o reestabelecimento parcial da credibilidade do Conselho de Segurança, cuja 

atuação já pode ser vista como um reflexo turvo e enevoado de um passado que não 

mais existe.  

A aplicação da doutrina, entretanto, deve estar atenta às preocupações 

apontadas pela Representante Permanente do Brasil nas Nações Unidas, em um 

concept paper45 apresentado no ano de 2011.  

O documento, dirigido ao Secretário Geral, expressa o receio de que a R2P 

seja usada, não para a proteção contra civis, mas para a mudança de regimes em 

regiões estratégicas do mundo, extrapolando a atuação que caberia à comunidade 

internacional, proposta no terceiro pilar da doutrina.  

 

Há uma percepção crescente de que o conceito de "responsabilidade de 
proteger" pode ser mal utilizado para outros fins que não a proteção da 
população civil, como por exemplo, para mudanças de regime. Essa 
percepção pode, inclusive, dificultar o alcance dos objetivos de proteção 
perseguidos pela comunidade internacional.  (ASSEMBLÉIA GERAL DA 
ONU, 2012, p. 3, tradução nossa).46 
 

Para que se evite esse tipo de subversão, o conceito de Responsabilidade de 

Proteger não pode ser aplicado de forma individual, mas sim de maneira uníssona à 

“Responsabilidade ao Proteger”.  O termo cunhado pela presidente Dilma Rousseff no 

discurso de abertura da 66ª Assembleia Geral das Nações Unidas47 propunha a 

consolidação de um processo ético na aplicação do terceiro pilar da R2P. A 

observância deste novo conceito ficou também atrelada à defesa de uma reforma no 

Conselho que promova a tomada de decisões mais adequadas, vez que a legitimidade 

do órgão é fundamentada na assertividade de suas decisões.  

 
45 Concept Paper sobre a responsabilidade ao proteger. A / 66/551 – S / 2011/701, 4 páginas. 11 de 
novembro de 2011. Disponível em: https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-
4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/POC%20S2011%20701.pdf. Acesso em: 10 de setembro de 2021.  
46 There is a growing perception that the concept of the responsibility to protect might be misused for 
purposes other than protecting civilians, such as regime change. This perception may make it even 
more difficult to attain the protection objectives pursued by the international community. 
47 Discurso da Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião do Debate Geral da 66ª 
Assembleia Geral das Nações Unidas - Nova York, Estados Unidos, 21 de setembro de 2011. 
Disponível em https://www.gov.br/mre/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/discursos-artigos-e-
entrevistas/presidente-da-republica/presidente-da-republica-federativa-do-brasil-discursos/discurso-
na-abertura-do-debate-geral-da-66-assembleia-geral-das-nacoes-unidas-nova-york-eua-21-09-2011. 
Acesso em: 10 de setembro de 2021.  
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 Diante do exposto, é possível observar que o pleito brasileiro de criação de uma 

nova cadeira no Conselho de Segurança pode implicar em um maior volume de vetos 

empregados nos projetos de resolução que ali tramitam. De tal sorte, a dita “reforma” 

não resolveria o verdadeiro problema causado pelos membros permanente, qual seja, 

a falta de atitude diante dos casos de evidente violação a direitos humanos.  

Isto posto, podemos encontrar nas medidas da R2P uma alternativa viável, que 

forneceria aos Estados-membros não permanentes uma ferramenta para atuar à 

margem do poder decisório do Conselho de Segurança, tornando efetiva a promessa 

das Nações Unidas de promoção da paz e proteção de civis em áreas de risco.  
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 CONCLUSÃO 

 

Há mais de setenta anos, a Organização das Nações Unidas objetivou 

promover a cooperação em âmbito internacional, implementando agendas de 

desenvolvimento sustentável, redução dos índices mundiais de pobreza e o incentivo 

à defesa incondicional dos direitos da humanidade. Contudo, o conflito de interesses 

entre os membros permanentes, o irrestrito uso do poder de veto e a sobreposição 

dos valores humanitários pelo interesse nacional, impossibilitaram o 

reestabelecimento da paz até mesmo em situações de clara crise humanitária. Estes 

episódios não só dirimem a relevância da Organização como principal provedora de 

cooperação internacional, como diminuem as aspirações e crenças de que as 

soluções pacifistas possam ser o principal instrumento de resoluções de conflito na 

comunidade internacional.  

A falta de limites ao uso do veto tornou o Conselho de Segurança - e portanto 

toda a estrutura decisória da ONU - impraticável e, consequentemente, vem fazendo 

com que a instituição exerça cada vez menos influência sobre os entraves que 

ocorrem na política internacional. O funcionamento hierarquizado da Organização 

mina o seu processo democrático de tomada de decisões e repete o erro da Liga das 

Nações que, ao não oferecer um sistema decisório horizontal, foi incapaz de prevenir 

a ascensão de regimes totalitários na Europa, culminando, posteriormente, na 

Segunda Grande Guerra.   

Mais do que isso, a partir dos estudos desenvolvidos nesse trabalho, bem como 

a análise do contexto histórico da criação da ONU, podemos concluir que o escopo 

decisório da instituição foi pensado para favorecer a contínua dominação das 

potências vencedores da Segunda Guerra Mundial, e assim sendo, o entendemos 

como um traço de viabilidade do imperialismo nos tempos atuais. Outrossim, o modelo 

hierárquico proposto pela ONU -baseado na “tutela dos poderosos”- renega qualquer 

protagonismo político ao Sul Global, reforçando a hegemonia das superpotências 

históricas e deixando qualquer outro Estado à margem da governança mundial.  

É manifesto, pois, que mesmo instituições internacionais de caráter pacifista 

como a ONU estão sujeitas a desempenhar um papel importante na manutenção da 

cultura jurídica que legitima ideologicamente a hierarquia mundial e os interesses dos 

Estados dominantes.   
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 Nesse sentido, o governo internacional das Nações Unidas não só representa 

a dominação de alguns Estados sobre outros, mas também, condenado pelo próprio 

instrumento jurídico que viabiliza o neocolonialismo nas ágoras internacionais –qual 

seja, o veto– vem se tornando uma alternativa cada vez menos viável de promoção 

da paz ou defesa os direitos humanos universais. Isso porque, considerando a pouca 

força decisória concedida pela Carta à Assembleia Geral, as decisões mais 

estratégicas da instituição ficam presas à disputa política das grandes potências que 

dominam o Conselho de Segurança.  

Diante disso, é evidente que o poder de veto, além de representar uma 

ferramenta de controle imperialista, vem causando um atravancamento no alcance 

dos objetivos fundamentais da ONU e, assim sendo, coube-nos levantar alternativas 

que objetivem contornar a força decisória dos membros permanentes.  

A chance mais palpável para o desfazimento do poder absoluto de veto é o 

aumento na constância da aplicação da doutrina de Resposibility to Protect que, no 

entanto, se mal aplicada, pode se transformar em outro artifício de embate entre as 

potencias do P5, justificando intervenções destituídas de poder em nome da paz e 

fomentando a disputa de poder neocolonialista.  

Por fim, evidencia-se que a apresentação de resultados insatisfatórios por parte 

das Nações Unidas e a sua completa incapacidade para solução de alguns conflitos 

específicos é efeito deste sistema decisório desigual sob o qual a ONU está 

submetida. Uma verdadeira mudança no panorama de governança mundial e de 

cooperação internacional só poderia ser alcançado a partir de uma profunda e 

solidificada reforma no Conselho, objetivando o questionamento à distribuição vertical 

de poder na ONU e proporcionando o afloramento de um sistema deliberativo mais 

democrático em assuntos securitários. 
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