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A LEGÍTIMA DEFESA COMO EXCEÇÃO AO USO UNILATERAL DA 

FORÇA: O CASO DAS ATIVIDADES MILITARES E PARAMILITARES 

NA NICARÁGUA (NICARAGUA VERSUS UNITED STATES) 

 

Pablo Ronaldo Gadea de Souza
1
 

 

Resumo: O caso em questão envolve atividades militares e paramilitares conduzidas pelos 

Estados Unidos da América, ou com a assistência destes, contra a República de Nicarágua 

entre os anos de 1981 e 1984. Devido a uma cláusula presente em um tratado multilateral 

assinado pelos Estados Unidos, a Corte Internacional de Justiça utilizou-se, sobretudo de 

costumes e princípios do Direito Internacional para chegar à sua conclusão definitiva. Como 

resultado do julgamento, o caso das atividades militares e paramilitares na Nicarágua foi 

responsável por gerar um grande desenvolvimento de jurisprudência, muito utilizada até hoje 

em diversos outros casos, esclarecendo conceitos e costumes do Direito Internacional, 

sobretudo no que tange ao uso da força e à não-intervenção, elementos necessários para a 

formalização da relações internacionais e para a relação entre os países, bem como para o 

Direito dos Tratados. Aspectos importantes da decisão incluem a metodologia utilizada pela 

Corte para determinar que o princípio da não intervenção adquiriu o status de costume 

internacional; a confiança da Corte Internacional de Justiça em Resoluções da ONU como 

fonte de opinio juris; e a confiança da Corte em utilizar tratados multilaterais para determinar 

costumes internacionais, como o uso da legítima defesa como exceção ao uso unilateral da 

força. No caso em questão, a CIJ discutiu vários elementos dos costumes internacionais; 

inclusive a proibição do uso da força como norma jus cogens e a elevação do princípio da não 

intervenção, tendo desenvolvido forte jurisprudência para protegê-lo. 

 

Palavras-chaves: Direito Humanitário Internacional. Direito Internacional Público. Corte 

Internacional de Justiça. Nicarágua. Estados Unidos. 

 

 

 

                                                 
1
 Graduando em Direito pela Universidade Federal Fluminense. Linha de Pesquisa: Direito Internacional 

Público. E-mail: pabloronaldogadeadesouza@hotmail.com 



 8 

THE LEGITIMATE DEFENSE AS AN EXCEPTION OF THE USE OF 

THE UNILATERAL FORCE: THE CASE CONCERNING THE 

MILITARY AND PARAMILITARY ACTIVITIES IN AND AGAINST 

NICARAGUA (NICARAGUA VERSUS THE UNITED STATES OF 

AMERICA)  

 

 

Abstract: The case involving military and paramilitary activities conducted by, or with the 

assistance of, the United States against Nicaragua from 1981 to 1984. Due to a multilateral 

treaty reservation of the United States, the International Court of Justice was compelled to 

base its findings basically on customary and general principles of international law. As a 

result, the Nicaragua v. United States case has developed significant jurisprudence on 

clarifying customary international law on the use of force and non-intervention, elements 

necessary to form customary international law and the relationship between the latter and 

treaty law. Important aspects of the decision included the court’s methodology used to 

determine that the principle of non-intervention had attained customary law status, the court’s 

reliance on United Nations resolutions as a source of opinio juris and the court’s reliance on 

multilateral treaties to determine customary international law in face of the legitimate defense 

as an exception of the use of the unilateral force. In the Nicaragua case, the ICJ discussed the 

competence of the ICJ to give its determination based on customary international law; the 

relationship between treaty law and customary international law; elements of customary 

international law; the prohibition on the use of force as a jus cogens norm; and the customary 

international law status of the principle of non-intervention. 

 

Key words: International Humanitarian Law. International Law. International Court of 

Justice. Nicaragua. United States of America. 
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1. INTRODUÇÃO: A LEGÍTIMA DEFESA E A PROIBIÇÃO AO USO DA FORÇA  

 A Carta da Organização das Nações Unidas dispõe normas gerais a serem seguidas 

pelos Estados Membros, quando tomada a decisão no que tange o recurso ou não à guerra. 

Assim, a norma geral do Tratado proíbe o uso da força ou a ameaça ao uso da força pelos 

Estados nas Relações Internacionais. Porém, esse princípio possui duas exceções: o emprego 

do uso da força mediante autorização prévia do Conselho de Segurança e no exercício da 

legitima defesa. 

 Desse modo, é necessário apontar algumas considerações jurídicas para a 

compreensão do estudo do caso que trata do conflito Nicarágua versus Estados Unidos, 

levado à Corte Internacional de Justiça em meados da década de 1980.  

  A legítima defesa pode ser alegada por um Estado ou um grupo de Estados que se 

sente ameaçado, sendo prevista no artigo 51 da Carta da ONU, esta se apresenta como a única 

possibilidade de a força ser utilizada unilateralmente pelos Estados na contemporaneidade, 

demonstrando então ter grande importância para as relações internacionais. 

 Dispõe o artigo 51 da Carta da Organização das Nações Unidas:  

"Nada na presente Carta prejudicará o direito inerente de legítima defesa individual 

ou coletiva no caso de ocorrer um ataque armado contra um Membro das Nações 

Unidas, até que o Conselho de Segurança tenha tomado as medidas necessárias para 

a manutenção da paz e da segurança internacionais. As medidas tomadas pelos 

Membros no exercício desse direito de legítima defesa serão comunicadas 

imediatamente ao Conselho de Segurança e não deverão, de modo algum, atingir a 

autoridade e a responsabilidade que a presente Carta atribui ao Conselho para levar a 

efeito, em qualquer tempo, a ação que julgar necessária à manutenção ou ao 

restabelecimento da paz e da segurança internacionais.” (CARTA DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 1945) 

 

 Destaca-se então que a legítima defesa pode ser utilizada por um Estado que está 

sendo atacado, isto é, o Estado sob ataque poderia se utilizar de uma ação unilateral de força, 

por meio da legítima defesa, visando cessar o ataque. Afinal, a legítima defesa é, inclusive, 

um direito inerente, um costume internacional. Quem defende essa corrente também é a 

doutrina, na qual temos Hugo Grotius
2
 como um dos principais defensores. Vale frisar que 

essa ação unilateral de uso da força, autorizada na Carta como uma exceção, só é legitimada 

até que o Conselho de Segurança se manifeste sobre a questão, tomando as devidas 

providências para por termo à agressão. 

                                                 
2 

GROTIUS, Hugo - O direito da guerra e da paz: (De Jure Belli ac Pacis). 2ª ed. Ijuí : Ed. Unijuí, 2005. 2º 

vol.(Clássicos do direito internacional). ISBN 8574293458  



 11 

 Uma vez que se fala em agressão, parte-se para outro vértice de discussão quando se 

trata de legitima defesa. Afinal, no caso em questão, Nicarágua versus Estados Unidos houve 

a decisão de que houve agressão armada, não havendo, porém, uma conceituação precisa do 

que seria agressão armada.  

Houve uma tentativa, por parte da Assembleia Geral da ONU de conceituar tal termo, 

como “o emprego de Forças Armadas por um Estado contra a soberania de outro Estado”, 

previstos no Artigo 1º da Resolução 3314/1974 – Assembleia Geral da Organização das 

Nações Unidas:  

“Aggression is the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial 

integrity or political independence of another State, or in any other manner 

inconsistent with the Charter of the United Nations, as set out in this Definition. 

 

Explanatory note: In this Definition the term "State": 

 

(a) Is used without prejudice to questions of recognition or to whether a State is a 

member of the United Nations; 

(b) Includes the concept of a "group of States" where appropriate.”
3
  

 

 Ainda, o artigo 3º da mesma Resolução foi uma tentativa de estabelecer uma lista de 

atos que se caracterizem como agressão armada, quais sejam ataques, bombardeios, violações 

de territórios armados, permitir que outros Estados usem o território para perpetuar ator de 

agressão, dentre outro s. 

“Any of the following acts, regardless of a declaration of war, shall, subject to and in 

accordance with the provisions of article 2, qualify as an act of aggression: 

(a) The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another 

State, or any military occupation, 

however temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by the 

use of force of the territory of another State or part thereof; 

(b) Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State 

or the use of any weapons by a State against the territory of another State; 

(c) The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces of another 

State; 

(d) An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine 

and air fleets of another State; 

(e) The use of armed forces of one State which are within the territory of another 

State with the agreement of the receiving State, in contravention of the conditions 

provided for in the agreement or any extension of their presence in such territory 

beyond the termination of the agreement; 

(f) The action of a State in allowing its territory, which it has placed at the disposal 

of another State, to be used by that other State for perpetrating an act of aggression 

against a third State; 

(g) The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or 

mercenaries, which carry out acts of armed force against another State of such 

gravity as to amount to the acts listed above, or its substantial involvement therein.”
4
 

                                                 
3
 Artigo 1º da Resolução 3314/1974 – Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. 

4
 Artigo 3º da Resolução 3314/1974 – Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. 
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 O caso da Nicarágua foi o primeiro em que a Corte Internacional de Justiça objetivou 

o regime da legítima defesa. Como condição necessária à legítima defesa, definiu o 

sofrimento de uma agressão armada. Como modalidade, não definida no art. 51 da Carta, 

determinou que a legítima defesa não deve ultrapassar a proporção do ataque sofrido e não 

deve ser além do necessário para por fim ao ataque. 

 A Carta da ONU ainda impõe algumas condições para a legítima defesa, que será 

dividida em individual e coletiva. É individual quando um Estado foi atacado e responde esse 

ataque visando defender-se. Ou seja, tal Estado está legitimado para defender-se tanto pela 

Carta da ONU, como já visto, como também por seu direito natural de legítima defesa, 

consoante o conceito jusnatural.  

 Por outro lado, é coletiva quando há uso da força coletiva, pois, um país não tem 

meios para defender-se e pede ajuda a um país terceiro. Ou, quando um país é atacado e os 

demais se sentem atacados e resolvem responder ao ataque. Isto é, quando ocorre de um país 

ser agredido e, todos os demais, que devem considerar-se agredidos da mesma forma, de 

acordo com o Princípio da Solidariedade, respondem e podem entrar no conflito armado. 

Assim, é quando um ou mais Estados agem em legítima defesa de um terceiro, que 

sofreu ou está na iminência de sofrer um ataque. É importante ressaltar que existe uma 

discussão doutrinária acerca da legítima defesa preventiva, que já foi “tentada” usar por 

alguns Estados. A ONU proíbe esse tipo de legítima defesa, vez que, para haver tal exceção 

ao uso da força é condição necessária a presença de ataque ou ameaça de ataque. 

 Ainda, a Carta da ONU determina quatro condições para essa exceção ao uso da força, 

tanto individual quanto coletivamente: (a) Agressão atual ou iminente; (b) Comunicação 

imediata das medidas adotadas pelo país em nome de legítima defesa ao Conselho de 

Segurança; (c) Resposta proporcional ao ataque; (d) Cessão dos atos de legítima defesa caso o 

Conselho de Segurança tome medidas necessárias para manutenção da paz. 

 Desta forma, o presente trabalho busca fazer uma análise do caso das atividades 

militares e paramilitares na Nicarágua, no qual houve a situação de exceção ao uso da força. 

 

 



 13 

2. O CASO NICARÁGUA VERSUS ESTADOS UNIDOS: UMA BREVE ANÁLISE 

CONTEXTUAL  

 O caso Nicarágua versus Estados Unidos (Nicaragua versus Unitades States) foi um 

dos casos mais célebres e importantes dentre o vasto rol de casos julgados pela Corte 

Internacional de Justiça, pois foi um caso sem precedentes históricos e que acabou gerando 

uma rica jurisprudência, sendo até hoje apontado como uma referência, sobretudo quando se 

fala sobre o uso da força.  

 No caso em questão houve o uso da força individualmente, isto é, uso da legitima 

defesa individual. Esse conflito resultou de uma história bem mais antiga, do que apenas a 

conjuntura na qual houve o conflito jurídico, afinal as rusgas existentes entre os dois países se 

alastraram durante um bom tempo, resultando em um, até então, inimaginável conflito 

judicial.
5
 

 A conturbada relação entre os Estados Unidos da América e a República de Nicarágua 

data da intervenção feita pelos Estados Unidos na Nicarágua para derrubar a ditadura de 

Zelaya. Vale citar que os Estados Unidos já influenciaram a situação política da Nicarágua, 

quando deram suporte às tropas militares nicaraguenses entre 1928 e 1932, quando 

supervisionaram as eleições que elegeram presidentes liberais e quando deram ajuda militar a 

presidentes como Astolfo Diaz e Emiliano Chamorro. 

 Através de tal apoio em 1933 ocorreu a saída das tropas americanas da Nicarágua e em 

1936 iniciou a ditadura Somoza no país, patrocinada diretamente pelos Estados Unidos e que 

perdurou por quase quatro décadas. O primeiro Somoza governou a Nicarágua por duas 

décadas até ser assassinado. Diante disso, seu filho Luís Somoza Debayle foi quem o sucedeu. 

Registrou-se mais um período de turbulências políticas no país, até que em 1967, Anastasio 

Somoza Debayle, o irmão mais novo de Luís Somoza, assumiu o poder, governando a 

Nicarágua por meio de uma rigorosa ditadura.  

Anastasio Somoza Debayle, o último Somoza, governou após o assassinato de seu pai 

em 1956, e de seu irmão em 1967, assumindo o poder na Nicarágua e dando início a uma 

violenta ditadura apoiada pelos Estados Unidos da América que culminou com a alteração de 

importantes regras políticas da Nicarágua no ano de 1971, extinguindo a forma democrática 

de governo no país centroamericano, com todos os efeitos inerentes a tal medida, como a 

                                                 
5
 REICHLER (P. S.), “Holding America to Its Own Best Standards: Abe Chayes and Nicaragua in the World 

Court”, Harvard International Law Journal, vol. 42, n. º 15, 2001, 32 p.  
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dissolução da Assembleia Nacional, a revogação da Carta Constitucional, dentre outras, 

consolidando assim um verdadeiro regime ditatorial apoiado pelos Estados Unidos no maior 

país da América Central, ponto geograficamente estratégico para as ambições da nação norte-

americana de impedir o avanço do comunismo na região, sendo este um interesse primordial 

estadunidense. 

 Quando analisamos o conflito levado à Corte Internacional de Justiça, que contempla a 

ajuda estratégica dos Estados Unidos temos que olhar para uma Nicarágua marcada pelo 

passado, e não apenas pelas condutas posteriores das partes envolvidas. O regime político de 

ditadura da família Somoza na Nicarágua culminou em um verdadeiro retrocesso para o país, 

sobretudo para as camadas mais pobres da população, uma vez que, era influenciado 

diretamente por assuntos comerciais que privilegiavam a situação dos que se encontravam no 

poder. 

 O governo ditatorial passou a conviver com uma grande força de oposição, havendo, 

neste contexto a criação de uma operação guerrilheira contrária ao regime somozista que foi 

nomeada Frente Sandinista de Libertação (FSLN – em espanhol: Frente Sandinista de 

Liberación Nacional), fundada em 1961 e iniciando suas atividades sob o comando de um 

grupo, dentro os quais se encontrava Daniel Ortega, atual presidente da Nicarágua.  

 A Frente Sandinista de Libertação Nacional, hoje, é um partido extremamente atuante 

na conjuntura política atual da Nicarágua, sendo considerado, no momento, o maior partido 

do país e um dos mais importantes de toda a América Central. Sua denominação advém de 

Augusto César Sandino, homem que liderou a resistência contra a ocupação estadunidense na 

Nicarágua na década de 30 e foi covardemente assassinado pela ditadura somozista, se 

tornando, portanto, um símbolo da luta contra a repressão. 

 Os contínuos assassinatos e abusos de poder de Anastasio Somoza resultaram em um 

país instável e que começou a atrair olhares do mundo inteiro que se solidarizava com o 

sofrimento da população nicaraguense, incluindo camadas da própria sociedade norte-

americana.  

Em 1978, o assassinato de Pedro Joaquín Chamorro, jornalista e editor do maior jornal 

nicaraguense, La Prensa, e conhecido por ser forte opositor do governo, chocou a opinião 

pública internacional. O presidente Somoza foi acusado pelo assassinato, fato que resultou em 

uma fragilização de seu regime e consequente crescimento da mobilização popular que 

apoiava os sandinistas.  
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Assim, os sandinistas conseguiram conquistar o poder na Nicarágua, culminando com 

a fuga de Somoza, que buscou refúgio no Paraguai. Estabeleceu-se um governo 

revolucionário em seu lugar e a Nicarágua iniciou um período de transição, com reformas 

políticas, econômicas e sociais, dentre as quais se encontram a Campanha Nacional de 

Alfabetização, descrita por Sergio Ramírez em seu livro “Adiós, Muchachos”.
6
  

 A consolidação do Governo Revolucionário gerou uma insegurança para os Estados 

Unidos, que se opunham a este, acusando-o de ser influenciado pelo comunismo soviético. 

Neste contexto surgiu a contrarrevolução, um movimento guerrilheiro de direita contrário à 

Frente Sandinista de Libertação Nacional, que tinham como objetivo reassumir o governo do 

país, apoiando a família Somoza, e desestabilizar o governo sandinista democraticamente 

eleito. 

 Os “contras”, como eram chamados popularmente aqueles que faziam parte da 

contrarrevolução, foram fortemente apoiados pelos Estados Unidos, de diversos modos, 

como, por exemplo, através do financiamento de armamentos, munições, treinamentos e 

táticas de guerras. Eles eram financiados pela CIA (Central Intelligence Agency), órgão de 

inteligência dos Estados Unidos, fazendo com que os sandinistas buscassem ajuda de países 

como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, fortalecendo a argumentação norte-

americana de influencia comunista na Nicarágua
7
.  

Assim, voltava-se à discussão bipolar mundial, em que o cenário político se dividia na 

Guerra Fria. Os Estados Unidos tinham medo de uma expansão de regimes de esquerda na 

América Central e da possibilidade de contágio às demais Repúblicas Centro-americanas, pois 

tanto El Salvador quanto Guatemala, apresentavam também grupos de oposições fortes aos 

seus governos da época. 

 Antes de a Nicarágua processar os Estados Unidos na Corte Internacional de Justiça, o 

contexto era de conflito armado, pois havia duas frentes de embate no país com a 

contrarrevolução que era alimentada com a existência do enorme financiamento militar de 

armas, de treinamento de pessoal e de logística, bem como com as fortes propagandas feitas 

pela inteligência estadunidense
8
. 

                                                 
6
 RAMIREZ, Sergio. Adiós, Muchachos. Manágua: Editora Debolsillo, 1999. 

7
 HUECK, Bosco Matamorros. La Contra – Movimiento Nicaraguense (1979-1990). Manágua: HISPAMER, 

2006. 
8
 HUECK, Bosco Matamorros. La Contra – Movimiento Nicaraguense (1979-1990). Manágua: HISPAMER, 

2006. 
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 Primeiramente, houve a tentativa de se adotar uma estratégia diplomática por parte dos 

sandinistas que trataram de convencer o Congresso americano a não liberar verbas para a 

investida americana na Nicarágua
9
, pois acreditava-se que era necessário mudar o foco dos 

debates no Congresso Estadunidense, que era bombardeado por propagandas 

contrarrevolucionárias.  

 Sem sucesso, a solução encontrada foi levar o conflito à Corte Internacional de Justiça, 

para analisar os abusos realizados pelos Estados Unidos e forçar uma mudança na situação em 

questão. A ideia era por termo às ações dos EUA, questionando sua posição internacional de 

defesa da ordem legal, assim como o envio de armamento, treinamento de pessoal e cartilhas 

incentivando o fortalecimento da contrarrevolução. 

 

3. O CASO NICARÁGUA VERSUS ESTADOS UNIDOS: ANÁLISE CRÍTICA  

No dia 9 de abril de 1984 a Nicarágua processou os Estados Unidos com base na 

denúncia de que a referida nação recrutou, treinou, armou, financiou e patrocinou ações 

militares em e contra a Nicarágua, violando com isto obrigações contidas na carta da ONU e 

em outros documentos, como Tratados assinados pelos dois países. 

    A nação centro-americana também afirmou que com tais ações os Estados Unidos 

violaram a sua soberania mediante ataques armados, incursões em águas territoriais e espaço 

aéreo, além de esforços de coerção e intimidação contra o governo sandinista, dito 

revolucionário.  

Os Estados Unidos foram acusados de utilizar a força e a ameaça de força, além de 

intervirem em assuntos internos, infringindo a liberdade dos mares e interrompendo o 

comércio marítimo pacifico. Além disso, houve a acusação de que a referida nação estaria 

envolvida em ações que visavam matar, ferir e sequestrar cidadãos nicaraguenses. 

A Nicarágua requeria que a Corte Internacional de Justiça declarasse que os Estados 

Unidos deveriam por fim a tais ações, além de pagar uma indenização condizente com tais 

atos, requerendo ainda que a Corte ditasse medidas provisórias para sanar urgentemente as 

consequências dos fatos supracitados. 

                                                 
9
 REICHLER (P. S.), “Holding America to Its Own Best Standards: Abe Chayes and Nicaragua in the World 

Court”, Harvard International Law Journal, vol. 42, n. º 15, 2001, 32 p. 
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Os Estados Unidos, inconformados com tais alegações, impugnaram a jurisdição da 

Corte para o referido juízo e para ditar as medidas provisórias requeridas a respeito do caso, 

solicitando que tal assunto fosse removido imediatamente da pauta. 

A discussão do caso na Corte Internacional de Justiça foi dividida em duas etapas, 

preliminares e o mérito. A primeira coisa a se analisar quando se quer acessar a Corte 

Internacional de Justiça, antes de analisar o mérito da questão, é verificar se a Corte possui 

competência para tal, além de conferir se os Estados, partes do litígio, reconheceram a 

jurisdição da Corte Internacional de Justiça, sendo estas questões de caráter preliminar.  

Assim, a ideia que prevaleceu aqui não foi a da jurisdição obrigatória, mas sim a que 

diz respeito a três hipóteses, presentes no artigo 36 do Estatuto da Corte Internacional de 

Justiça: 

“Artigo 36: A competência da Corte abrange todas as questões que as partes 

lhe submetam, bem como todos os assuntos especialmente previstos na Carta das 

Nações Unidas ou em tratados e convenções em vigor.   

  Os Estados, partes do presente Estatuto, poderão, em qualquer momento, 

declarar que reconhecem como obrigatória, ipso facto e sem acordos especial, em 

relação a qualquer outro Estado que aceite a mesma obrigação, a jurisdição da Corte 

em todas as controvérsias de ordem jurídica que tenham por objeto:  
a) a interpretação de um tratado; 

b) qualquer ponto de direito internacional; 

c) a existência de qualquer fato que, se verificado, constituiria violação de um 

compromisso internacional; 

d) a natureza ou extensão da reparação devida pela ruptura de um 

compromisso internacional. 

As declarações acima mencionadas poderão ser feitas pura e simplesmente ou 

sob condição de reciprocidade da parte de vários ou de certos Estados, ou por prazo 

determinado.  
Tais declarações serão depositadas junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas que 

as transmitirá, por cópia, às partes contratantes do presente Estatuto e ao Escrivão da 

Corte.  
  Nas relações entre as partes contratantes do presente Estatuto, as declarações 

feitas de acordo com o Artigo 36 do Estatuto da Corte Permanente de Justiça 

Internacional e que ainda estejam em vigor serão consideradas como importando na 

aceitação da jurisdição obrigatória da Corte Internacional de Justiça, pelo período 

em que ainda devem vigorar e de conformidade com os seus termos.  
Qualquer controvérsia sobre a jurisdição da Corte será resolvida por decisão da 

própria Corte.”  

 

A primeira hipótese prevista no referido dispositivo é a cláusula facultativa de 

jurisdição obrigatória, que é um consentimento expresso, não sendo um Tratado. O Estado 

emite uma declaração ao site da Corte Internacional de Justiça afirmando que aceita sua 

jurisdição para todo e qualquer caso, se quiser. Os Estados podem fazer reservas a essa 

cláusula, quanto ao período de tempo, ou quanto aos conflitos com países determinados, 
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sendo que tal cláusula depende de reciprocidade, ou seja, ambos os Estados da lide devem ter 

adotado essa cláusula.
10

 

A segunda hipótese é quando um Estado faz um acordo específico para o conflito que 

surge, afirmando que querem levar o litígio à Corte Internacional de Justiça. Tal hipótese é 

muito rara, uma vez que os Estados devem acordar em relação a este assunto.
11

 

A terceira hipótese são os tratados que prevejam a jurisdição da Corte Internacional de 

Justiça, no quais se exige uma cláusula compromissória. Como exemplos de Convenções, que 

possuem esta cláusula, cabe citar a Convenção contra a Tortura e a Convenção de Viena sobre 

os Direitos dos Tratados.
12

 

Nas questões preliminares a Nicarágua levantou duas hipóteses, sendo a primeira 

reivindicar sua jurisdição à Corte, pois quando havia a Corte Permanente de Justiça 

Internacional, no âmbito da Sociedade das Nações, ela havia assinado o Acordo de 

Submissão, que embora não tenha ratificado, considerava-se jurisdicionado.  

Com isso, a Nicarágua invocou a hipóteses da cláusula facultativa, que tinha 

problemas por ter sido feita perante a Corte anterior, a Corte Permanente Internacional. Não 

obstante, a Nicarágua ao ratificar a Carta da ONU, tornou-se parte do Estatuto da Corte 

Internacional de Justiça, apesar de não ter ratificado o Estatuto da Corte anterior, apenas 

assinado. Posteriormente, a Corte Internacional de Justiça, no âmbito da Organização das 

Nações Unidas, entenderia que a Nicarágua estava jurisdicionada com extensão desse Acordo. 

A própria Carta da ONU afirma que, caso não sejam revogadas, cláusulas da antiga 

Corte ainda poderiam ser aplicadas. A Nicarágua, porém, não poderia ratificar a cláusula de 

jurisdição obrigatória naquele momento por não querer divulgar suas pretensões. Desse modo, 

houve um entendimento da Corte Internacional de Justiça em haver jurisdição sobre a 

Nicarágua.  

A segunda hipótese adotada por Nicarágua era a presença de um Tratado subsidiário 

sobre Comércio e Navegação que previa a competência da Corte Internacional de Justiça. 

Ressalta-se que mesmo a Nicarágua tendo receio de não ser válido seu argumento preliminar, 

em razão da jurisdição, houve o envio de denúncia à Corte, pois, no que tange à materialidade 

dos fatos e do mérito, os argumentos eram fortes.  

                                                 
10 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2012. 
11

 Ibidem 
12

 Ibidem 
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Os Estados Unidos, por sua vez, adotaram a cláusula facultativa de jurisdição 

obrigatória, aceitando a jurisdição automática da Corte Internacional de Justiça, mas se 

reservaram no direito de retirar a aceitação. Entretanto, sua cláusula inicial previa que seriam 

necessários seis meses para haver uma mudança e entrar em vigor, ou seja, caso os Estados 

Unidos quisessem revogar essa cláusula, deveriam fazer com seis meses de antecedência. 

 Porém, os Estados Unidos descobriram três dias antes de a Nicarágua ajuizar a ação 

contra eles que seriam processados pela Nicarágua e solicitaram a alteração da cláusula que 

possibilitava estes serem julgado por incidentes na América Latina. Desta forma, eles 

estariam desrespeitando sua própria norma ao alterar uma cláusula três dias antes de serem 

processados perante a Corte Internacional de Justiça por um país latino-americano. 

A Corte Internacional de Justiça interpretou que a adoção de uma cláusula como essa 

cria expectativas venire contra factum proprium, de forma que a alteração da cláusula pelos 

EUA quebrou expectativas pela Nicarágua, não sendo possível alterá-la nesse prazo tão 

pequeno, uma vez que ia até mesmo contra o prazo que os próprios haviam estabelecido 

anteriormente.
13

 

Assim, a Corte Internacional de Justiça considerou válido o argumento da Nicarágua 

sobre a quebra de expectativas, após avaliar na fase preparatória o disposto artigo 36 de seu 

Estatuto, no sentido de se ele determina uma expansão ou limitação das competências da 

Corte. Logo, mesmo que o Estado não tenha ratificado a Corte anterior, a ratificação da Carta 

da ONU seria suficiente para determinar a competência da Corte Internacional de Justiça, pois 

a finalidade era expandir sua jurisdição. A Corte determinou, em relação aos Estados Unidos, 

que sua atitude era inválida, fundamentando com o Princípio do estoppel e da boa fé. Tendo 

isso em vista e o Tratado de Navegação, a Corte determinou a competência para atuar naquele 

caso. 

Na Ordem de 10 de maio de 1984 a Corte considerou que ainda quando não seja 

necessário chegar a uma solução definitiva sobre a sua competência, basta que apareça “prima 

facie” uma base para poder definir as medidas provisórias a respeito do caso, levando em 

conta que a Nicarágua assinou em 1929 uma declaração de aceitação de competência da Corte 

Permanente, ainda que aparentemente não tenha ratificado o Protocolo. Assim, a Corte 

decidiu que não era necessário resolver por ora este ponto, nem se a declaração dos Estados 

Unidos de 6 de abril de 1984 havia modificado a declaração de 26 de agosto de 1946. 

                                                 
13

 ICJ. A favor de Nicaragua: sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya en el caso de Nicaragua 

contra USA. Haia, Instituto de Defensa Legal, 1989. 
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 Segundo o“Summary of Judgments, Judgment of 26 November 1984 – Case 

concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua” (Nicaragua v. 

United States of America), a Corte decidiu que tem jurisdição para julgar o caso, com base no 

artigo 36 do seu Estatuto. O documento demonstra que a Nicarágua afirma que as forças 

militares a paramilitares estão violando o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação 

(Treaty of Friendship, Commerce and Navigation), assinado por ela e Estados Unidos, que 

entrou em vigor em 1958, este Tratado daria competência de jurisdição à Corte Internacional 

de Justiça para apreciar tal caso.  

 Além deste impasse em relação à competência, a Corte se deparou com algumas 

dificuldades à determinação dos fatos relevantes, causado principalmente pela postura 

estadunidense
14

, como o desentendimento entre as partes, a ausência dos Estados Unidos 

perante a Corte, a falta de justificativa dessa ausência e a continuidade do conflito. 

 Segundo o documento
15

 acima mencionado, os Estados Unidos teriam autorizado uma 

Agência do Governo a comandar a instalação de minas nas águas de Nicarágua em 1984, sem 

que houvesse nenhum aviso oficial ou público dessa instalação ao governo nicaraguense, o 

que ocasionou explosões na área de navegação interna, causando danos materiais e 

machucando civis. Os Estados Unidos também teriam comandado operações contra 

instalações de petróleo e bases navais da Nicarágua, assim como as forças armadas 

estadunidenses teriam infringido o espaço aéreo da Nicarágua. 

  Os Estados Unidos ainda teriam financiado, treinado, equipado, armado e organizado 

uma força contrarrevolucionária, um exército remunerado composto por nacionais da 

Nicarágua, além de promover suporte direto às operações militares, sendo também acusados 

de condutas contra a economia da Nicarágua, como redução de importações ou cortes da 

ajuda financeira, consideradas uma intervenção indireta nos assuntos internos da Nicarágua.
16

 

 Assim, no que diz respeito ao mérito, a Nicarágua alegou que houve violação do 

Tratado de Amizade e Comércio, com, por exemplo, a colocação de bombas em portos; do 

Princípio Geral do Direito Internacional, com as bombas em portos, armas enviadas, 

treinamento dos contras, dentre outros; do Princípio da não intervenção na Política Interna, 

                                                 
14

 RANGEL, Vicente Marotta. A Controvérsia Estados Unidos – Nicarágua e o Tema da Conduta entre as Partes. 
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activities in and against Nicaragua” (Nicaragua v. United States of America).  
16

 ICJ, Summary of Judgments, Judgment of 26 November 1984 – Case concerning military and paramilitary 

activities in and against Nicaragua” (Nicaragua v. United States of America). 
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com o treinamento de soldados, envio de armas, comando logístico de operações; Violação da 

Soberania, por interferir em assuntos internos, pelas razões já expostas; do Princípio da 

Proibição do Uso da Força, previsto na Carta da ONU, principalmente pela explosão de 

navios na Nicarágua; dentre outras violações.  

Deste modo, os principais argumentos jurídicos apresentados pela Nicarágua eram a 

Violação ao principio da não intervenção por parte dos Estados Unidos na tentativa de 

derrubar o governo sandinista, a violação à proibição do uso da força com a utilização de 

bombas e armas e a violação da Soberania nicaraguense ao se utilizar do espaço aéreo da 

nação centro-americana para facilitar seus ataques.
17

  

 Quanto ao mérito, o argumento estadunidense para legitimar o uso da força foi uma 

das exceções à proibição do uso da força, a legítima defesa coletiva, uma vez que a Nicarágua 

estaria intervindo militarmente em El Salvador, que supostamente teria pedido ajuda aos 

Estados Unidos. Assim, os principais argumentos jurídicos apresentados pelos Estados 

Unidos ao longo do caso foram justamente as alegações de legítima defesa coletiva e a de 

incompetência da Corte para apreciar o referido caso.
18

 

 A Corte procurou se certificar se alguma das atitudes atribuídas à Nicarágua poderia 

ser considerada como justificativa para a legítima defesa
19

, uma que a Nicarágua estaria 

dando suporte de forma ativa a grupos armados atuantes em países vizinhos, através do tráfico 

de armas, principalmente em El Salvador, o que posteriormente foi considerado inconsistente 

por conta da ausência de provas; a Nicarágua também teria sido responsável por ataques 

militares nas fronteiras de Honduras e Costa Rica, sendo que posteriormente a Corte 

considerou que alguns destes ataques seriam, sim, imputáveis a Nicarágua; e, por fim, o 

Presidente de Nicarágua, Daniel Ortega, teria violado algumas garantias dadas pelo governo 

anterior, referentes ao Plano para Assegurar a Paz, que tratava de Direitos Humanos e eleições 

livres.
20

  

Como versa a boa doutrina
21

, as hipóteses para que se ocorra a legítima defesa coletiva 

são o pedido de ajuda a um terceiro país, por parte do país que está sofrendo um ataque 

                                                 
17 MAYORGA, Orlando Guerrero. Nicaragua em la defensa de su soberania y de los princípios fundamentales 

del Derecho Internacional. León: Editorial Universitaria UNAN, 2012. 
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20
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armado, ou então, para repelir um ataque contra um agressor na existência de um Tratado 

entre as partes que vá declarar que a agressão contra uma delas constitui agressão contra um 

ou contra todos os outros Estados partes no referido Acordo. Ressalta-se ainda que a legítima 

defesa, seja individual ou coletiva, só pode ocorrer na sequência de uma agressão armada.
22

 

 No caso da Nicarágua, a Corte foca no pedido de assistência de El Salvador, que 

teoricamente poderia ter a intenção de fazer um pedido de legítima defesa coletiva, uma vez 

que seu vizinho centro-americano, supostamente, fornecia armas para um grupo guerrilheiro 

dentro de El Salvador.  

A Corte, posteriormente, avalia que essas ajudas com armamento não constituem 

ataque armado, não tendo, portanto, El Salvador sofrido ataque armado. Além disso, 

determina que não houve nenhum pedido de ajuda e que só poderia pedir ajuda uma 

autoridade com tal competência. Logo, como não existem pressupostos à discussão de 

legítima defesa coletiva, esta não cabe no referido caso.
23

 

 Para embasar a sua decisão, a Corte passou a verificar qual seria a norma aplicável ao 

caso
24

, afirmando que consentir com declarações de Direito Internacional é uma forma de 

expressar-se favoravelmente ao fato de o Princípio do não uso da força ser costume 

internacional, estabelecendo também como norma costumeira de Direito Internacional o 

Princípio da legítima defesa individual e coletiva, que é exceção ao Princípio do não uso da 

força, devendo ser observado, contudo, as medidas de necessidade e proporção tomadas em 

função da legítima defesa.
25

  

Assim, como dito anteriormente, consolidou-se o entendimento de que este apenas 

pode ser utilizado em resposta a um ataque armado, que, por sua vez, é considerado como 

operações de um exército contra um país ou o simples envio de forças armadas a território 

estrangeiro, por conta dos efeitos causados e da escala tomada, não sendo considerado ataque 

armado suporte a rebeldes por meio de concessão de armamento ou logística. Já a colocação 
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de minas e o suporte à “contra”, por sua vez, violaria o Princípio do não uso da força.
26

  

 A Corte também considerou mais dois Princípios para embasar sua decisão.
27

 O 

Princípio da não intervenção, que é entendido como o direito de todo Estado conduzir seu 

governo sem interferência externa
28

, tendo aplicação universal e sendo um Princípio aceito 

por Estados Unidos e Nicarágua, por conta de Tratados Internacionais assinados por ambos, e 

o Princípio da Soberania
29

, que permite a todo Estado decidir de forma livre, estendendo-se 

para o mar e para o espaço aéreo, de modo que a colocação de minas feriu o Princípio da 

Soberania e a Humanitarian Law.
30

 

Na parte resolutiva do documento
31

 a Corte indicou que os Estados Unidos deveriam 

abster-se imediatamente de toda ação que restrinja, bloqueie ou cause perigo aos portos 

nicaraguenses especialmente no que tange à colocação de minas.  

Indicou também que a soberania e independência política da Nicarágua devem ser 

respeitadas e não comprometidas de maneira alguma por atividades militares e paramilitares 

que são sabidamente proibidas pelo Direito Internacional, particularmente pelos Princípios 

que proíbem a ameaça ou uso da força e a intervenção.
32

  

Por fim, afirmou que as duas partes litigiosas devem se abster de ações que possam 

agravar a disputa ou a afetar os direitos da outra parte a respeito da execução de toda decisão 

que a Corte emitir acerca deste assunto.
33

 

Cabe ressaltar que os Estados Unidos tinham alegado que o assunto estava relacionado 

com questões políticas e submetido ao processo de Contadora, aprovado pela Organização das 

Nações Unidas e pela Organização dos Estados Americanos. Entretanto, a Corte não fez 

referência a nenhum destes dois pontos. 

Os juízes Mosler e Jennings agregaram uma opinião separada, na qual dizem que as 

obrigações de não recorrer à força e de não intervir são aplicáveis tanto ao processante quanto 
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ao processado e que ambos devem continuar as negociações de boa fé, no contexto dos 

arranjos regionais. 

O juiz Schwebel agregou uma opinião dissidente a respeito do parágrafo que trata do 

respeito à soberania e independência política nicaraguense, na qual diz que o documento não 

contém nada sobre violações do Direito Internacional que se alegam terem sido cometidas 

pela própria Nicarágua, as quais consistem em violações de soberania e independência 

política dos estados vizinhos.  

Segundo o juiz Schwebel, ainda que tais Estados não sejam parte do litígio, a 

obrigação de respeitar tais direitos é erga omnes, e que, a Corte, ao indicar tais medidas 

provisórias, estando impugnada sua competência, dá ao processante o beneficio de muitas 

dúvidas. 

Posteriormente tramitaram-se as exceções opostas pelos Estados Unidos, culminando 

em uma solicitação de intervenção apresentada por El Salvador, tendo a Corte promulgado 

sua decisão acerca de sua competência no dia 26 de novembro de 1984. 

Em tal decisão a Corte levou em consideração que a Nicarágua não havia reconhecido 

a competência da Corte Permanente por não haver ratificado o Protocolo de assinatura do 

Estatuto, uma vez que sua declaração não era obrigatória ainda que válida, e, no momento em 

que tal nação veio a ser parte no Estatuto da nova Corte, era aplicável o artigo 36.5 deste, 

adicionando ainda que esta competência foi reconhecida em várias publicações da Corte e 

pela própria conduta posterior da Nicarágua. 

Assim, o argumento estadunidense de que a Nicarágua havia manifestado não estar 

obrigada devido a clausula opcional e não poder agora alegar o contrário fica desvirtuado 

devido à conduta inequívoca da Nicarágua a respeito de estar obrigada, além de que o 

estoppel
34

 apenas se produz quando a outra parte modifica sua posição em seu detrimento ou 

sofre algum prejuízo. A Corte então reiterou que o estoppel pressupõe a existência de prejuízo 

sofrido por um Estado em razão de induzimento feito por outro Estado, ambos partes no 

mesmo litígio.
35

 

Posteriormente a Corte examina a declaração norteamericana de 1984 que restringe a 

anterior de 1946 ao excluir os litígios relacionados com a América Central, desconsiderando a 
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tese de que, ainda que essa declaração anterior requeresse uma notificação de seis meses para 

seu término, isto não era necessário, pois não se tratava de término e porque a Nicarágua 

poderia retirar sua declaração a qualquer momento, tendo em vista que esta possuía um prazo 

indefinido. 

Para desconsiderar esta tese a Corte interpretou que se tratava de uma determinação 

parcial e que a reciprocidade não se aplicava às condições formais de criação, duração ou 

extinção das declarações. 

A Corte também examinou a reserva contida na declaração americana a respeito de 

que a aceitação de competências não se refere a disputas que surjam de um tratado 

multilateral, salvo se todas as partes deste fossem também partes do caso diante da Corte, 

resolvendo que, como as reclamações da Nicarágua não se baseavam exclusivamente nestes 

tratados, mas também no direito consuetudinário, não estavam afetados pela reserva 

americana e que como esta reserva falava de “Estados afetados”, a questão de saber quais 

seriam estes Estados não era um problema jurisdicional de caráter preliminar. 

Além disso, a Corte examinou outro fundamento de sua jurisdição invocado pela 

Nicarágua, o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação que assinou com os Estados 

Unidos em 1956. O fato de tal Tratado não ter sido alegado na demanda, mas sim no 

memorial, não impediria este de ser conhecido, resolvendo que ele constitui outro fundamento 

de sua jurisdição em relação às demandas da Nicarágua, que constituem uma disputa sobre a 

interpretação e aplicação deste Tratado. 

Finalmente, a Corte examinou os motivos de inadmissibilidade alegados pelos Estados 

Unidos contra a queixa nicaraguense de que aquele mantém um exército de mais de 10.000 

mercenários em Honduras e o primeiro motivo seria que a Nicarágua não processou este 

país.
36

 A Corte opinou que se outros países considerarem que possam ser afetados neste juízo 

podem solicitar intervir, mas não são partes indispensáveis, não se encontrando na posição da 

Albânia no caso do Ouro Monetário
37

. 

O segundo motivo de inadmissibilidade é que as queixas da Nicarágua se baseiam em 

atos de agressão e estes, por sua vez, correspondem ao Conselho de Segurança. Porém, a 

Corte Internacional de Justiça afirmou que a responsabilidade do Conselho de Segurança é 
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primária, mas não exclusiva e suas atuações são inteiramente separadas das decisões da 

Corte.
38

 

O terceiro motivo é que a Nicarágua havia recorrido ao Conselho de Segurança e não 

havia conseguido a maioria necessária. A Corte então considerou que este ponto estava ligado 

ao anterior e que no caso do Corpo Diplomático e Consular Americano em Teerã
39

, o 

Conselho de Segurança e a Corte Internacional de Justiça atuaram simultaneamente, que no 

caso do Canal de Corfú
40

 a Corte atuou, ainda que envolvessem elementos do uso da força, e 

que em 1950 os próprios Estados Unidos apresentaram à Corte sete casos de ataques de aviões 

militares contra aviões norte-americanos.
41

 

O quarto motivo se baseia no fato de que em um conflito armado a situação é muito 

específica e a prova é praticamente impossível nesta peculiar situação. A Corte Internacional 

de Justiça, porém, afirmou que a prova cabe ao que alega um fato e isto não pode ser motivo 

de inadmissibilidade in limine.
42

 

O quinto motivo é que a Nicarágua não havia esgotado os processos de solução do 

conflito, particularmente o de Contadora, e que esta teria apresentado à Corte apenas uma 

parte do conflito.
43

 A Corte considerou que a existência de negociações não impedia o 

Conselho de Segurança e a Corte de exercer suas funções e que o Processo de Contadora não 

poderia ser considerado um arranjo regional, consoante os fins dispostos no Capítulo VIII da 

Carta da ONU e que as disposições desta Carta prevalecem sobre qualquer outro acordo.
44

 

Assim, a Corte resolveu por quinze votos a um que teria competência para conhecer o 

caso, baseando esta competência, por onze votos a cinco nas declarações de aceitação e por 

quatorze a dois no Tratado de Amizade, Comércio e Navegação. 

O juiz Nagendra Singh agregou uma opinião separada na qual diz que a competência 

com base no Tratado é mais clara e sólida, ainda que ele aceite as duas.
45

 Enquanto o juiz 
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Ruda em sua opinião separada disse que votou contra a competência com base no Tratado 

porque não houve negociações prévias entre Nicarágua e Estados Unidos.
46

 

O juiz Mosler em sua opinião separada diz que votou contra a competência com base 

nas declarações de aceitação porque a falta de ratificação do Protocolo de Assinatura do 

Estatuto da Corte Permanente faz com que a declaração da Nicarágua perca o valor.
47

 

O juiz Oda em sua opinião separada disse que votou contra a competência com base 

nas declarações de aceitação devido à falta de ratificação do Protocolo de Assinatura e porque 

os Estados Unidos excluíram este tipo de disputa antes de começar o caso, mas que a aceita 

com base no Tratado somente em relação às violações deste.
48

 

O juiz Ago em sua opinião separada também afirmou que votou contrariamente a 

competência da Corte com base nas declarações de aceitação por falta de ratificação do 

Protocolo de Assinatura por parte da Nicarágua.
49

 

O juiz Jennings em sua opinião separada votou contra a competência da Corte com 

base nas declarações de aceitação por falta de ratificação do Protocolo de Assinatura por parte 

da Nicarágua e pela modificação que fizeram os Estados Unidos em sua própria declaração, 

mas a aceitou com base no Tratado de Amizade, Comércio e Navegação no que diz respeito 

às violações deste.
50

 

O juiz estadunidense Schwebel em sua opinião dissidente afirma que votou 

contrariamente à competência da Corte com base nas declarações de aceitação por falta de 

ratificação do Protocolo de Assinatura por parte da Nicarágua, que reserva sua opinião a 

respeito da reserva americana relativa aos tratados multilaterais, que a modificação da 

declaração americana é válida com base na reciprocidade e que não há base para a 

competência no Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, uma vez que este não foi 

invocado inicialmente, isto é, não se refere à violação deste, sendo as reclamações da 

Nicarágua alheias às suas disposições.
51

 

Depois desta decisão da Corte os Estados Unidos não continuaram participando no 

processo e a sentença a este respeito foi promulgada no dia 27 de junho de 1986. 

                                                 
46

 ICJ, Summary of Judgments, Judgment of 26 November 1984 – Case concerning military and paramilitary 

activities in and against Nicaragua” (Nicaragua v. United States of America). 
47

 Ibidem 
48

 Ibidem 
49

 Ibidem 
50

 Ibidem 
51

 Ibidem 



 28 

3. A DECISÃO DA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA: UMA SENTENÇA 

SEM PRECEDENTES  

A sentença a respeito deste caso foi promulgada no dia 27 de junho de 1986. Nesta 

sentença a Corte considera em primeiro lugar que o não comparecimento dos Estados Unidos 

não implica automaticamente em uma decisão favorável a Nicarágua, mas sim que devem ser 

examinados os fatos e o direito.  

A Corte considerou que as partes não alegaram que o caso não seja uma disputa legal 

no sentido do artigo 36.2 do Estatuto da Corte e, portanto, não necessariamente envolve a 

avaliação de questões políticas ou militares, além de que em sua sentença de 1984 a Corte 

afirmou que a objeção à competência baseada na reserva sobre seus tratados multilaterais que 

contém a declaração americana não tinha um caráter exclusivamente preliminar e agora 

acredita efetivamente que a sua resolução afeta a El Salvador, a partir da alegação americana 

de que atuava em legítima defesa coletiva deste país. Desta forma, a consequência do disposto 

anteriormente é de que isso impediria a aplicação das cartas da ONU e da OEA, mas não a de 

outras fontes do Direito Internacional. 

Em seguida a Corte passou a examinar os fatos, determinando que os fatos que devem 

ser considerados são os anteriores ao final do procedimento oral, tendo a Corte liberdade para 

examinar os vários elementos da prova, não considerando apropriado fazer uma investigação, 

tratando com cuidado provas documentais como artigos de jornais e livros, não como prova 

de fatos, mas sim como material corroborativo e para estabelecer quais são de conhecimento 

público. 

 Decidiu também que as certificações de representantes de Estados tem especial força 

probatória quando reconhecem feitos ou condutas desfavoráveis ao Estado que representam. 

Em relação às testemunhas, estas não puderam ser examinadas pela parte contrária e que em 

relação a uma publicação do Departamento de Estado que não foi apresentada de forma 

regulamentar, a Corte considera que pode fazer uso dela dentro de certos limites. 

A Corte considerou demonstrado que o contingente militar americano ou pessoas 

patrocinadas pelos Estados Unidos colocaram minas em portos da Nicarágua e que os Estados 

Unidos não avisaram publicamente acerca desta colocação, além de que a explosão das minas 

causou danos pessoais e materiais. 

A Corte também considerou comprovadas as operações contra instalações petrolíferas, 

bases navais e estratégicas alegadas pela Nicarágua, com exceção de três delas, ainda que não 
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esteja provado que o contingente militar americano participou diretamente destas, mas que 

teria participado no seu planejamento, direção e apoio. 

A respeito da violação do espaço aéreo a Corte afirmou que apenas são imputáveis 

voos de reconhecimento a grandes alturas e voos a baixas alturas de 7 a 11 de novembro de 

1984 que causaram ruídos sônicos. No que tange a manobras militares com Honduras perto da 

fronteira decidiu-se que estas são consideradas de conhecimento público. 

A Corte não acredita ter ficado provada a criação da “contra” pelos Estados Unidos, 

mas sim o seu financiamento, treinamento e organização das Forças Democráticas da 

Nicarágua, uma das principais facções e elementos da contrarrevolução. Também não se 

comprovou que todas as operações da “contra” reflitam estratégias e táticas americanas, mas 

que apenas um determinado número de operações foi decidido e planejado com a colaboração 

de conselheiros americanos e que o apoio americano às atividades da “contra” deu-se de 

várias formas sem chegar ao apoio direto em combate.  

A Corte então considerou que as provas não são suficientes para demostrar a total 

dependência da “contra” em relação aos Estados Unidos, senão que haveria apenas uma 

dependência parcial, não devendo ser tratada como uma atuação em nome desta nação. Para 

responsabilizar os Estados Unidos pelos atos da “contra” seria necessário demonstrar que eles 

tiveram o controle efetivo de todas as operações que foram realizadas. 

A Nicarágua também se queixou de medidas econômicas que considera intervenção, 

como a suspensão de ajuda econômica, o bloqueio de empréstimos por bancos internacionais, 

a redução da cota de açúcar e o embargo comercial total, decretado em 1º de maio de 1983. 

Como os Estados Unidos alegaram que haviam atuado em legítima defesa coletiva, a 

Corte examinou a conduta da Nicarágua e decidiu que esta apoiou a insurreição armada de El 

Salvador em 1982, mas as provas de apoio posterior são muito fracas. Ainda que houvesse 

mais provas não se pode assumir automaticamente a responsabilidade do governo 

nicaraguense pelo tráfico de armas na nação salvadorenha.
52

 Assim, no caso de El Salvador, 

foi decidido que ajudar com armamento um grupo de oposição de um Estado não significa 

promover um ataque armado ao referido Estado. 

Os Estados Unidos também acusaram a Nicarágua de ataques militares nas fronteiras 

de Honduras e Costa Rica e a Corte acabou imputando algumas destas incursões ao governo 
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nicaraguense. Entretanto, decidiu-se que não havia informações suficientes para provar que as 

incursões nesses dois países significavam um ataque armado. 

A Corte rejeitou, ademais, que a suposta intervenção da Nicarágua nos assuntos 

internos de seus vizinhos centro-americanos justificasse contramedidas de terceiros na forma 

de intervenção que envolvesse o uso da força.  

Para a Corte Internacional de Justiça, apenas um ataque armado poderia justificar o 

exercício da legítima defesa coletiva. A Corte afirmou que somente as vítimas diretas de atos 

imputados à Nicarágua, no caso El Salvador, Honduras ou Costa Rica, poderiam fazer uso de 

contramedidas proporcionais. A Corte então afastou a possibilidade de contramedidas de 

terceiros no caso em questão
53

.  

A respeito do direito aplicável ao caso, a Corte considerou que o Direito 

Consuetudinário, ainda que este coincida com as convenções multilaterais, que, como dito 

anteriormente, não são aplicáveis, determinando que existe opinio juris e por isso os Estados 

Unidos devem se abster da ameaça e do uso da força contra a integridade territorial e contra a 

independência política de outros Estados e de qualquer outra maneira inconsistente com os 

propósitos das Nações Unidas. Esta opinio juris se baseia inter alia na atitude das partes e 

outros Estados frente às resoluções da Assembleia Geral, particularmente a Resolução 2625 

(XXV). 

A proibição do uso da força tem certas exceções, como no caso da legítima defesa 

individual ou coletiva, observando-se os critérios de necessidade e proporcionalidade, mas 

esta só pode ser exercida no caso de ataque armado. A Corte não acredita que o conceito de 

ataque inclua assistência aos rebeldes na forma de fornecimento de armas ou apoio logístico e 

muito menos que seja permitida a legitima defesa coletiva sem a solicitação do Estado que é 

vítima do ataque. 

O principio de não intervenção também goza da opinio juris e proíbe intervir em 

questões que são permitidas em cada Estado pelo principio da soberania como a escolha de 

seu sistema político, econômico, social e cultural e a formulação de sua política exterior. A 

prática não justifica o direito de intervenção geral em apoio à oposição política de outro 

Estado
54

.  
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A Corte acredita que sob o prisma do Direito Internacional hodierno os Estados não 

têm direito a uma resposta armada coletiva contra atos de intervenção que não constituam um 

ataque armado.  

O principio do respeito à soberania se estende ao mar territorial e as águas interiores e 

a colocação de minas afeta a soberania e se o uso dos portos é comprometido, infringe-se a 

liberdade de comunicações e o comércio marítimo. A colocação de minas sem avisos viola os 

princípios do Direito Humanitário, segundo prevê a Convenção de Haia nº XIII de 1907. 

A Nicarágua também acusou os Estados Unidos de matar, ferir e sequestrar cidadãos 

nicaraguenses, mas as provas foram insuficientes. Entretanto o artigo 3º da Convenção de 

Genebra de 1949 é aplicável a todo conflito armado não internacional e os Estados Unidos 

não devem impulsionar os grupos envolvidos no conflito da Nicarágua a atuar em violação 

deste artigo 3º. Eis o referido dispositivo: 

“Artigo 3º: No caso de conflito armado que não apresente um carácter internacional 

e que ocorra no território de uma das Altas Partes contratantes, cada uma das Partes 

no conflito será obrigada aplicar, pelo menos, as seguintes disposições: 

1) As pessoas que não tomem parte diretamente nas hostilidades, incluindo os 

membros das forças armadas que tenham deposto as armas e as pessoas que tenham 

sido postas fora de combate por doença, ferimentos, detenção, ou por qualquer outra 

causa, serão, em todas as circunstâncias, tratadas com humanidade, sem nenhuma 

distinção de carácter desfavorável baseada na raça, cor, religião ou crença, sexo, 

nascimento ou fortuna, ou qualquer outro critério análogo. 

Para este efeito, são e manter-se-ão proibidas, em qualquer ocasião e lugar, 

relativamente às pessoas acima mencionadas: 

a) As ofensas contra a vida e a integridade física, especialmente o homicídio 

sob todas as formas, mutilações, tratamentos cruéis, torturas e suplícios; 

b) A tomada de reféns; 

c) As ofensas à dignidade das pessoas, especialmente os tratamentos 

humilhantes e degradantes; 

d) As condenações proferidas e as execuções efetuadas sem prévio 

julgamento, realizado por um tribunal regularmente constituído, que ofereça todas as 

garantias judiciais reconhecidas como indispensáveis pelos povos civilizados. 

2) Os feridos e doentes serão recolhidos e tratados. 

Um organismo humanitário imparcial, como a Comissão Internacional da 

Cruz Vermelha, poderá oferecer os seus serviços às partes no conflito. 

As Partes no conflito esforçar-se-ão também por pôr em vigor, por meio de 

acordos especiais, todas ou parte das restantes disposições da presente Convenção. 

A aplicação das disposições precedentes não afetará o estatuto jurídico das Partes no 

conflito.” 

 

Analisando tais fatos à luz do princípio do não uso da força, a Corte considera que a 

colocação de minas e certos ataques aos portos, em instalações petrolíferas e bases navais, 

imputáveis aos Estados Unidos, constituem uma violação deste princípio, a não ser que 

estejam justificados por circunstâncias que excluam sua ilegalidade, além de que armar e 

treinar a “contra” também é uma violação prima facie de tal principio a não ser que estivesse 
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justificado pelo direito de legítima defesa, o que não foi o caso. Porém, foi decidido que as 

manobras perto da fronteira da Nicarágua e o financiamento da “contra”, por sua vez não 

constituem o uso da força. 

A Corte acredita que estes atos não podem ser justificados através da legítima defesa 

porque a Nicarágua não executou ataques armados contra seus vizinhos e o fornecimento de 

armas aos rebeldes em El Salvador, como dito anteriormente, não constitui um ataque 

armado. Além disso, a conduta destes Estados não mostra que estes acreditavam ser vitimas 

de um ataque armado e nem que pediram ajuda aos Estados Unidos. Finalmente, a Corte não 

acredita que as atividades americanas cumpram o critério de necessidade e, algumas delas, de 

proporcionalidade. 

A Corte considerou provado que os Estados Unidos quiseram, através de seu apoio a 

“contra”, intervir em matérias que a Nicarágua era livre para decidir e que a intenção da 

“contra” era derrubar o governo da Nicarágua. Isto constitui uma violação ao princípio da não 

intervenção. A ajuda humanitária não é uma violação a tal princípio e, a partir de 1º de 

outubro de 1984, o Congresso Americano restringiu a ajuda à “contra” à assistência 

humanitária e esta deve ser de acordo com a prática da Cruz Vermelha e sem discriminação
55

. 

Sob a intervenção que a Nicarágua alega por medidas de natureza econômica, a Corte 

não pode julgar tais medidas como uma violação do principio de não intervenção. A Corte 

considera que os atos que se imputam à Nicarágua não podem justificar medidas por parte de 

um terceiro Estado e muito menos justificar a intervenção com o uso da força. 

A Corte determinou que os atos de intervenção mediante o uso da força são também 

fortes violações à soberania da Nicarágua e que não podem ser justificadas por atividades em 

El Salvador atribuídas a Nicarágua, além de que a colocação de minas nos portos afetou os 

direitos de liberdade de comunicação e de comércio marítimo da Nicarágua. 

 A Corte também considera que os Estados Unidos são responsáveis por não terem 

avisado a respeito da colocação de minas e por haver apoiado e incentivado a “contra” a 

cometer atos contrários ao artigo 3º da Convenção de Genebra, segundo descreve o Manual 

sobre Operações Psicológicas na Guerra de Guerrilhas. 

Sobre as outras justificativas que alegam os Estados Unidos, como o compromisso 

contraído com a Organização dos Estados Americanos em 1979, as violações de Direitos 
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Humanos ou a suposta militarização da Nicarágua, a Corte define que nenhuma destas 

justifica a intervenção por parte dos Estados Unidos. 

Por último a Corte considera que a colocação de minas, o ataque a portos e instalações 

petrolíferas e o embargo econômico geral são violações ao Tratado de Amizade, Comércio e 

Navegação, ainda que este Tratado contenha a exceção de medidas necessárias para proteger 

interesses essenciais de segurança, a Corte não acredita que as medidas tomadas tenham este 

caráter. 

Finalmente, decidiu-se que a compensação devida à Nicarágua deve ser fixada em uma 

fase posterior do procedimento e não aceitando a solicitação de decretar uma indenização 

provisória de 370,2 milhões de dólares solicitada pela Nicarágua. Assim, as partes tentariam 

determinar o valor da indenização pelo acordo e, se não conseguissem, a Corte interviria.
56

 

Para o futuro, a Corte lembrou às partes a necessidade de cooperar com o Processo de 

Contadora para alcançar uma paz definitiva e duradora na América Central. 

Na parte operativa de sua sentença a Corte resolveu aplicar a reserva americana sobre 

os tratados multilaterais por onze votos a quatro, decidindo que não é aplicável a justificativa 

de legitima defesa coletiva por doze votos a três e que os Estados Unidos, por sua ajuda à 

“contra”, intervieram nos assuntos da Nicarágua por doze votos a três. 

Decidiu que os Estados Unidos por seus ataques a portos e instalações violaram a 

obrigação de não uso da força por doze votos a três e que, por estes mesmos atos e pelos voos 

sobre o território nicaraguense, os Estados Unidos violaram a soberania da Nicarágua por 

doze votos a três. 

Também foi decidido que, pela colocação de minas, os Estados Unidos violaram os 

Princípios de não uso da força, não intervenção, respeito à soberania e não interrupção do 

Comércio Marítimo pacífico por doze votos a três e que os Estados Unidos, por estes mesmos 

atos, violaram o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação por quatorze votos a um, além 

de que os Estados Unidos violaram o Direito Consuetudinário ao não avisar acerca da 

colocação de minas por quatorze votos a um. 

A Corte resolveu que os Estado Unidos, através da difusão do Manual de Operações 

Psicológicas em Guerra de Guerrilhas, apoiaram a comissão de atos contrários ao Direito 
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Humanitário, mas que não se encontrou base para julgar tais atos como atos dos Estados 

Unidos por quatorze votos a um. 

Ficou comprovado que os Estados Unidos, por ataques ao território nicaraguense e por 

haverem decretado um embargo comercial geral, privaram de seu objeto e fim o Tratado de 

Amizade, Comércio e Navegação por doze votos a três e que, por estes mesmos atos, os 

Estados Unidos violaram as obrigações contraídas em seu artigo XIX por doze votos a três. 

A Corte afirmou que os Estados Unidos devem se abster de todos os atos que violam 

suas obrigações legais anteriores por doze votos a três e que os Estados Unidos devem 

compensar a Nicarágua por todos os danos causados pela violação das obrigações 

mencionadas no Direito Internacional Consuetudinário por doze votos a três, afirmando que 

os Estados Unidos também devem reparar os danos causados por violações ao Tratado de 

Amizade, Comércio e Navegação por quatorze votos a um. 

Finalmente, a Corte decidiu que a forma e quantia da indenização, devido à falta de 

acordo entre as partes, serão fixadas pela Corte, reservando para este fim os procedimentos 

posteriores do caso por quatorze votos a um, recordando às partes a obrigação de buscar uma 

solução para as suas disputas através de meios pacíficos, consoante os princípios do Direito 

Internacional por unanimidade. 

O juiz Nagendra Singh, em sua opinião separada, afirmou que o principio de não uso 

da força é de jus cogens e o da não intervenção é igualmente vital para a paz e o progresso da 

humanidade, e ambos são inerentes ao Direito Consuetudinário, ainda que consagrados na lei 

dos Tratados.
57

 

O juiz Lachs, em sua opinião separada, disse que teria preferido que tivesse sido dada 

mais atenção à ajuda estrangeira aos rebeldes de El Salvador, além de que as Nações Unidas 

deveriam ter exigido que a Nicarágua aperfeiçoasse sua aceitação de aceitação da 

competência da Corte, mas como não foi feito, esta procedeu corretamente e que poucos 

problemas não são justificáveis, sendo um erro não ter dado oportunidade a El Salvador para 

ser ouvido.
58

 

O juiz Ruda, em sua opinião separada, disse que os Estados Unidos estavam obrigados 

a acatar a sentença da Corte sobre sua competência, que ele era contra a aplicação da reserva 

Vandenberg sobre tratados multilaterais, que não era necessário entrar em questões de fato 
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relacionadas à legítima defesa e que mesmo tendo votado em 1984 contra a competência 

baseada no Tratado, ele acreditava que era obrigado a votar nas questões submetidas à Corte 

em relação às questões referentes a este Tratado.
59

 

O juiz Ago, em sua opinião separada, disse que devia ter se tratado com maior 

precisão a quase identidade entre o Direito Consuetudinário e o Convencional e a questão da 

opinio juris com base em resoluções de Organismos Internacionais. Também diz que 

deveriam ter se aprofundado os argumentos legais sobre a imputabilidade de alguns atos aos 

Estados Unidos.
60

 

O juiz Sette-Camara, em sua opinião separada, disse que discordava da aplicabilidade 

da reserva americana sobre tratados multilaterais porque não havia outros Estados afetados e o 

Direito aplicado na sentença teria sido mais claro e preciso se tivesse sido baseado nesses 

Tratados, bem como o juiz Ni que, em sua opinião separada, também afirmou que discordava 

da aplicabilidade da reserva americana sobre tratados multilaterais.
61

 

O juiz Oda, em sua opinião dissidente, disse que a reserva americana privava a Corte 

de competência com base na declaração, que a disputa entre as nações era política, que esta 

podia ter sido conhecida com base no Tratado de Amizade, Comércio e Navegação e que não 

deveria ter sido examinada na sentença a questão da legítima defesa coletiva, tendo em vista 

que não cabia.
62

 

O juiz Schwebel, em sua opinião dissidente, disse que os Estados Unidos haviam 

procedido legalmente porque a ajuda da Nicarágua aos rebeldes de El Salvador era um ataque 

armado e, segundo ele, isso justificava a legítima defesa coletiva, que a questão de se esta era 

necessária não a considerava justa dado que os fatos eram indeterminados, mas estava 

justificada pela persistência da Nicarágua em continuar a ajuda aos rebeldes e que o país que 

intervém primeiro mediante o uso da força é prima facie o agressor, e neste caso, consoante o 

seu entendimento, este seria a Nicarágua.
63

 

O juiz Jennings, em sua opinião dissidente, disse que, sendo aplicável a reserva 

americana sobre tratados multilaterais, não devia ter se aplicado o Direito Consuetudinário e 
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de acordo com tal entendimento, a Corte não teria jurisdição sobre o uso da força, a 

intervenção e a legítima defesa.
64

 

Posteriormente, cerca de um ano e meio após a promulgação da sentença, a Corte 

fixou as datas para o procedimento escrito sobre a indenização e apenas a Nicarágua 

apresentou a sua memória e, algum tempo depois, em 12 de setembro de 1991, o agente da 

Nicarágua comunicou a Corte que seu governo, agora sob o comando de um partido 

sabidamente alinhado aos Estados Unidos, havia decidido renunciar aos direitos baseados 

neste assunto e que não desejava continuar o procedimento.
65

  

Isto se deu devido ao resultado das eleições para a presidência da Nicarágua, 

realizadas em 1990. Quem ganhou tais eleições foi o partido de oposição à Frente Sandinista 

de Libertação Nacional, sendo eleita a primeira presidente mulher da América Latina, Violeta 

Chamorro pela UNO – União Nacional de Oposição, partido político de visão liberal que 

desejava reaproximar o país aos Estados Unidos.  

Assim, o governo da Nicarágua ao perceber que com a alternância no poder há a 

possibilidade de se beneficiar com tal reaproximação, decide desistir da ação, em troca de 

outras compensações por fora do caso. 

Isto foi prontamente aceito pelo governo norte-americano e a Corte Internacional de 

Justiça, em 26 de setembro de 1991, expediu um documento no qual tomava conhecimento 

oficialmente da desistência da Nicarágua e que ordenava que o assunto, depois de tanto 

embate, fosse finalmente eliminado da lista. 

 Tal acontecimento não tira a importância do referido caso para o Direito Internacional, 

uma vez que este foi fundamental para a determinação das regras para a legítima defesa, além 

de ter gerado uma jurisprudência importantíssima sobre o tema
66

, sendo que, até hoje, grande 

parte da jurisprudência que consolidou a legítima defesa no âmbito do Direito Internacional 

foi construída pela Corte Internacional de Justiça no referido caso. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: ANÁLISE CRÍTICA CONCLUSIVA SOBRE O CASO 

No discurso pronunciado na XXXVI Assembleia Geral da ONU o presidente da 

Nicarágua Daniel Ortega disse que o modelo de uma democracia federal baseada em ideais de 

liberdade que inspirou as lutas de Washington e Jefferson influenciaria nos caudilhos da 

independência da América Latina. Ainda disse que aquele sonho desmoronaria com o 

surgimento da Doutrina Monroe já que esta se converteria no embasamento ideológico de 

uma América para os americanos.
67

        

Assim, a História demonstrou que a relação entre os Estados Unidos e a Nicarágua 

configurou-se como um domínio econômico e político do primeiro sobre o segundo. Mesmo 

sabendo que uma vitória militar dos “contras” era impossível, financiar os partidos de 

oposição e manter viva a ameaça militar da contrarrevolução era a maneira que os Estados 

Unidos encontraram de influenciar no resultado das eleições da Nicarágua programadas para 

1990.  

O resultado das urnas em um país em que, diferentemente do Brasil, o voto não é 

obrigatório, elegeu Violeta Chamorro, candidata da União Nacional Opositora, como 

presidente da Nicarágua, resultado favorável aos interesses norte-americanos e ao governo 

Bush, que provavelmente não chegaria a um entendimento com o governo sandinista caso este 

ganhasse as eleições mais uma vez.  

 Após tal caso, a Corte Internacional de Justiça reafirmou o principio de solução por 

caminhos pacíficos. Não somente verbalmente no item 16 de sua decisão de 27 de junho 

1986
68

, mas também pela sua atuação, pelo fato de ter cumprido sua função e o mandato 

recebido da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas e do Conselho de 

Segurança, ainda que a nação mais poderosa do mundo tenha boicotado o processo, retirando-

se do mesmo e negando, finalmente, toda jurisdição da própria Corte. 

 O processo foi realizado conforme os detalhes estabelecidos pelo Estatuto e pelo 

Regulamento da Corte Internacional de Justiça, passo a passo, sem confundir etapas, aberto a 

todo testemunho entre nações civilizadas, sendo que entre as audiências públicas dos dias 12 e 

19 de setembro de 1985 e a decisão final do dia 27 de junho 1986, passou um tempo maior do 

que o previsto anteriormente.  
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A decisão da Corte Internacional de Justiça se deu somente depois que o Congresso 

dos Estados Unidos aprovou os 100 milhões de dólares que o Presidente Ronald Reagan tanto 

pleiteou à época, o que deu motivos para rumores de pressões sobre a Corte Internacional 

Justiça e de tentativas de corrupção, se o Tribunal de Haia sofreu com tais acusações, deve-se 

ao fato de este ter, corajosamente, promulgado uma decisão claramente condenatória contra 

Estados Unidos.
69

 

 A Nicarágua, seu governo sandinista e seu povo demonstraram estar na vanguarda, e, 

com enorme valentia, tiveram a audácia de denunciar o mais poderoso sem temor por estarem 

ao lado da Lei, do Direito e zelando pelo Conserto Internacional, comprovando a verdade de 

suas demandas, apesar de todas as oposições, com os fatos. 

Tal qual o embate bíblico entre David e Golias a Nicarágua vence os Estados Unidos 

em uma batalha judicial, algo que somente a boa observância do Direito Internacional pela 

Corte Internacional de Justiça poderia proporcionar. O caso mostrou que os Estados da 

América Central poderiam levar um caso à Corte para ser julgado imparcialmente, mesmo 

que fosse contra o país mais poderoso do mundo.  

 Os governos de El Salvador, Honduras, Costa Rica revelaram neste processo pouca 

consistência e uma forte coincidência com as posturas, que ante a Corte, foram tomadas pelos 

Estados Unidos, não tendo prova legal sobre a acusação de tráfico de armas desde a 

Nicarágua para a insurreição salvadorenha, tema explicitamente abordado pelo Juiz norte-

americano Schwebel em seu interrogatório, ao longo do caso.
70

 

 O comportamento do governo dos Estados Unidos foi arbitrário durante todo o 

processo, além de contraditório e ameaçante, por meio do qual se utilizou de uma 

arbitrariedade, para recusar entrar no embate judicial, chegando ao cúmulo de alegar que a 

Corte Internacional de Justiça não teria jurisdição para o caso, mesmo com a prova da 

competência do Tribunal de Haia tendo sido expressamente estudada e solucionada, e, por 

fim, quando percebe que vai perder o embate, simplesmente abandona o caso, atitude 

lamentável no âmbito do Direito Internacional. 

 Há uma contradição básica ao negar com esta atuação o que por escrito tinha afirmado, 

sua aceitação da Corte Internacional de Justiça como meio para superar os conflitos, frear a 

guerra e recuperar a paz entre as nações. Tal contradição resultou tão evidente ante a 
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Comunidade Internacional - sem considerar a coincidência cronológica do incremento da 

ajuda econômica e militar à contrarrevolução na Nicarágua e da militarização galopante de 

Honduras - que só encontrou um caminho para apagar esta contradição: apagar seu nome da 

lista daqueles que reconhecem na Corte Internacional de Justiça o caminho do Direito e da 

razão legal. 

 Pelo o exposto anteriormente, infere-se que é perigosamente ameaçante este 

comportamento, para toda a Comunidade Internacional. Não existe para o governo atual dos 

Estados Unidos um Tribunal que possa, não somente condenar ou desqualificar alguma de 

suas ações, mas nem sequer levantar a pergunta sobre a legalidade e justiça que existem em 

suas atitudes e operações em relação a questões internacionais.  

 A ameaça torna-se ainda maior, pois este desconhecimento total da Corte Internacional 

de Justiça faz coro à historia com a retirada norte-americana da UNESCO. O argumento é o 

mesmo: estes organismos, parte da ONU, não obedecem mais à postura e política dos Estados 

Unidos, sendo, portanto prejudiciais para os interesses norte-americanos e internacionais, e, 

ainda, devem desaparecer da lista das obrigações contraídas pelo governo norte-americano. 

Desta forma, ao adotar tal postura, abre-se margem para diversos questionamentos 

extremistas, sendo os próximos passos bastante previsíveis, como por exemplo, a defesa de 

posturas de que tais organismos deveriam desaparecer e com eles, possivelmente a 

Organização das Nações Unidas, a mesma que os criou e deu a eles formas de moldar 

procedimentos de como agir em questões internacionais.  

 Tal postura leva a uma reflexão sobre o célebre sonho do filósofo inglês Hobbes
71

, 

descrito friamente em seu livro "O Leviatã":  

"Tudo é guerra, entre os homens e as sociedades, lhe dizia a experiência, como se foi 

dito a Heráclito. Apenas há uma maneira de sair de tal situação: que cada homem, 

todo homem, renuncie aos seus direitos e ceda todos eles a um único soberano, que 

terá todo poder e todo direito para assegurar que não nos matemos mais uns aos 

outros.  

 Este soberano, uma pessoa, um grupo de pessoas, formará o Estado. Ele e 

somente ele ditará as leis, as interpretará, julgará, nomeará tribunais ou os 

desconhecerá. Ele e somente ele, poderá fundar o direito, porque ele e somente ele 

dirá o que é justo e o que é injusto. Porque sem ele tudo é guerra, e na guerra nada é 

ruim, nada injusto, uma vez que não há lei. Quem proteste contra tal situação deve 

morrer, porque com seu próprio protesto já declarou a guerra. Quem tentar 

interpretar, discutir, alegar algo dito ou feito pelo soberano deve morrer, porque é 

um subversivo. Quem pretenda empreender um caminho novo para fazer as coisas 

deve morrer porque é um traidor que rompe com o que foi estabelecido.  

 Nada do disposto pelo soberano é arbitrário, nada contraditório, nada 

ameaçante. Pelo contrário, tudo é razoável, coerente, bom, porque acabando com a 

liberdade dos demais, se assegura a paz. O Leviatã, figura do Apocalipse, sinônimo 

do demônio, tem então a primeira, a última, a única palavra. Quem pretender julgá-
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lo ou, ainda mais, condená-lo, deve desaparecer.” 
72

  

 

A contribuição jurisprudencial deste caso é imensurável para o Direito Internacional, 

principalmente em relação à consolidação da ideia da legítima defesa individual ou coletiva só 

caber frente a um ataque armado. Como se sabe, nem os Estados Unidos, nem outros países 

foram vítimas de uma agressão armada da Nicarágua, tampouco o Governo Reagan utilizou 

para a aplicação de medidas coercitivas algum procedimento de caráter legal como os 

assinalados no artigo 59 da Carta de Bogotá, nem os contidos no Tratado Interamericano de 

Assistência Recíproca, em seus artigos 3º, 6º e 8º, nem os presentes no artigo 39 da Carta da 

ONU e nem as medidas contidas no artigo 41 da mesma, as quais tem que ser autorizadas pelo 

Conselho de Segurança.
73

  

A Corte Internacional de Justiça, em sua sentença, no parágrafo do dispositivo 2º, por 

doze votos contra três, desconsiderou a justificativa da autodefesa coletiva apresentada pelos 

Estados Unidos em relação às atividades militares e paramilitares contra Nicarágua. Assim, 

tornou-se evidente que o embargo comercial total dos Estados Unidos contra Nicarágua não 

correspondeu a uma contramedida legítima já que foi decretado à margem da ONU e do 

Conselho de Segurança
74

.  

O Comité Jurídico Interamericano, por sua vez, dita que toda medida coercitiva é 

ilícita salvo aquelas que se adotem em conformidade com a Carta da ONU e as decididas por 

um Organismo Regional congruente com tal instrumento internacional
75

, demonstrando mais 

uma vez a contramedida adotada pelo governo estadunidense foi meramente uma atitude 

política, descabida e desproporcional.  

  Neste sentido, a fim de destacar a importância do caso, Cançado Trindade em seu 

artigo “Kant na Haia” ressalta a importância de uma abordagem constitucional do Direito 

Internacional: 

“A sentença do caso Nicarágua demonstra a importância de uma abordagem 

constitucional do direito internacional para que se superem exceções de 

incompetência ou de inadmissibilidade, frequentemente invocadas para evitar que as 

condutas dos Estados se submetam a uma análise jurídica. A Corte só pôde exercer 

jurisdição porque recorreu ao direito consuetudinário. O costume cumpre, no direito 

internacional, papel essencial para sua constitucionalização, uma vez que reflete 

valores comunitários que podem ser confirmados pela prática. A AGNU tem sido 
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reconhecida como o fórum legítimo em que tais valores podem ser reconhecidos e 

uma opinio juris ampla, encontrada.”
76
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