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Gostaria, nesta ocasião tão especial, de 

agradecer ao gentil convite a mim formulado pelo Sr. 

Embaixador Mundial da EMAP, Doutor William Soto Santiago, 

incansável guerreiro pela Paz, bem como aos organizadores 

deste evento tão significativo para os fins a que se propõem: a 

Paz e a segurança mundial. Embora deva confessar que estou 

apavorado com a responsabilidade que me foi conferida. 

 

Devo acrescentar que minha intervenção se 

dará na condição de Representante da Universidade de 

Fortaleza - UNIFOR, Brasil, da qual sou professor, e também 

como cidadão interessado nos mesmos objetivos deste 

encontro, e não como integrante do Ministério Público Militar 

Federal do Brasil, posto que não detenho mandato para tanto. 

 

Dito isto, procurarei, de forma objetiva, 

evitando digressões longas e cansativas, em torno dos diversos 

erros e poucos acertos cometidos pelo órgão mais importante 

da ONU desde sua criação e até a atualidade, não deixarei de 

apontar seu descrédito face à arrogância dos Estados Membros 

com direito a veto e suas consequências para uma Paz real e 
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para a segurança mundial. 

 

1. Inicialmente, creio que ninguém aqui 

discorda que, ao analisar o cenário internacional, é impossível 

não reconhecer a importância da Organização das Nações 

Unidas nos dias de hoje. Desde a sua criação, essa organização 

internacional aumentou significativamente o seu número de 

integrantes, alcançando uma verdadeira representatividade 

global. 

 

O principal problema que essa organização 

enfrenta, e talvez mais contundente, é sobre o funcionamento 

de seu órgão de maior importância: o Conselho de Segurança. 

 

Esse organismo é restrito e classifica seus 

integrantes em dois níveis diferentes, existindo os membros 

permanentes, que possuem uma espécie de poder de veto ante 

as decisões, e os rotativos, que são eleitos entre os outros 

membros para períodos determinados. 
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2. As funções do Conselho, de acordo com a 

Carta das Nações Unidas (1945), são as seguintes: 

a) Manter a Paz e a segurança internacionais 

conforme propósitos e princípios das Nações Unidas; 

b) Investigar toda e qualquer situação que 

possa ensejar conflito internacional; 

c) Recomendar métodos de ajustes de tais 

controvérsias e condições para acordo; 

d) Elaborar planos para o estabelecimento de 

um sistema que regula armamentos; 

e) Determinar se existe uma ameaça à Paz ou 

um gesto de agressão e recomendar que medidas devem ser 

adotadas; 

f) Impor aos seus membros que adotem 

sanções, que não o uso da força, para deter a agressão; 

g) Empreender ação militar contra um agressor; 

h) Recomendar o ingresso de novos membros; 

i) Exercer funções de administração fiduciária 

das Nações Unidas em zonas estratégicas; 

j) Recomendar para Assembleia Geral a 
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designação do Secretário-Geral, e junto com a Assembleia, 

eleger os magistrados para a Corte Internacional de Justiça; 

 

Como por demais sabido, atualmente o 

Conselho é constituído por quinze membros, sendo cinco deles 

chamados de permanentes e dez de rotativos. Para que uma 

resolução seja aprovada, é necessário que haja nove votos 

positivos dos quinze membros, inclusive dos cinco membros 

permanentes. Devido a essa imposição, no caso de um voto 

negativo de um membro permanente, configura-se um 

verdadeiro veto à resolução. Se acontecer de um membro 

permanente se abster da votação, não se configura o veto, e a 

resolução pode ser aprovada. 

 

Aqui cumpre-se dizer que se trata de uma 

concessão dos cinco membros com direito a veto, e não consta 

formalmente inserida na Carta da ONU. É apenas uma praxe 

relativamente recente, e reprise-se: por pura “benevolência” 

dos Senhores do Conselho. 
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3. A carta das Nações Unidas permite que os 

membros permanentes do Conselho de Segurança possam 

usar o seu direito de veto, podendo assim bloquear as decisões 

do CS, mesmo que nas votações o número mínimo de nove 

votos favoráveis em quinze possíveis seja atingido. Esse 

sistema, utilizando o veto, ficou desacreditado devido ao 

grande número de utilizações desse direito por parte dos 

membros permanentes, principalmente os Estados Unidos da 

América. 

 

A Rússia, ao longo da história, foi o país que 

mais utilizou seu direito ao veto. Era uma prática comum 

soviética utilizar o veto para impedir a entrada na organização 

de países que não mantinham relações diplomáticas com a 

União Soviética. 

 

Já a Inglaterra e a França, ambas usando de 

maneira um pouco mais moderada o poder de veto, não se 

envolveram em grandes polêmicas. Talvez o veto mais injusto 

tenha sido o de 1989, quando as duas nações, mais os Estados 
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Unidos, vetaram resolução criticando a intervenção militar 

norte-americana na Nicarágua. 

 

Os Estados Unidos, por sua vez, embora percam 

em quantidade de vetos para os russos, apresentam o maior 

número de vetos solitários, sendo acusados diversas vezes de 

impedir a eficácia da ONU, privilegiando sempre os seus 

interesses nacionais. 

 

Exemplo do uso indiscriminado do veto é o 

protecionismo escancarado dos Estados Unidos ao Estado de 

Israel. Ao todo, os EUA já vetaram mais de 35 propostas de 

resolução sobre Israel. 

 

Além do uso exagerado dos vetos, os Estados 

Unidos costumam ainda desconsiderar recomendações 

oriundas da Assembleia Geral, visto que não são obrigatórias, 

inclusive desrespeitando os princípios da Organização, pois têm 

garantia através do veto, de que nunca sofrerão sanções. 

 

Outro exemplo - senão o mais importante - do 
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descaso americano com a ONU, foi referente à recente guerra 

contra o Iraque. Esse conflito trouxe consequências graves 

para o cenário mundial, particularmente para a eficiência do 

Direito Internacional, deixando as Nações Unidas 

abruptamente desacreditadas. 

 

Os principais motivos alegados pelos EUA para a 

invasão eram três: Bagdá não havia respeitado resoluções da 

ONU; o Iraque teria em seu poder armas de destruição em 

massa; e ainda era culpado por violação de direitos 

fundamentais de seus cidadãos. Além disso, havia a 

possibilidade de o Estado abrigar e dar apoio a terroristas. 

 

O Conselho reconheceu, de imediato, a 

gravidade dessas acusações. Todavia, lembraram que as 

mesmas suspeitas que estavam recaindo sobre o Iraque (não-

respeito pelas resoluções, violação de Direitos Humanos, e 

posse de armas de destruição em massa), também recaíam 

sobre outros países, como por exemplo Paquistão e Israel, 

fortes aliados dos americanos. 

 

Sem conseguir provar as suas acusações, o 
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governo norte-americano sofreu derrotas diplomáticas no 

Conselho de Segurança e não conseguiu a aprovação que 

desejava da ONU. Indiferentemente à negativa das Nações 

Unidas, realizaram sua investida militar contra o Iraque, com o 

auxílio e apoio inicial da Inglaterra, agora sob argumento novo 

da “Autodefesa Preventiva”. 

 

Sob a ótica das Nações Unidas, esta guerra foi 

completamente ilegal, subversiva e atentatória a todo o 

ordenamento de Direito Internacional criado até hoje. 

Infelizmente, a organização não conseguiu evitá-la, restando 

apenas desempenhar seu papel no pós-guerra, que também é 

fundamental. 

 

A Rússia, por sua vez, nada deixa a desejar em 

matéria de arrogância e desprezo pela ONU. Veja-se a 

propósito o que ocorreu e ainda ocorre na Ucrânia e mais 

recentemente na Síria. 

 

Obviamente, tamanho poder não poderia ser 

declarado explicitamente na Carta da ONU, ficando apenas 

prevista, de forma subjetiva, em algumas passagens do 
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diploma legal, senão vejamos. 

 

No Artigo 47 da Carta, logo em seu Parágrafo 

Primeiro, esta afirma que “cada membro do Conselho de 

Segurança terá um voto”, diferenciando posteriormente as 

deliberações sobre temas de cunho processual e material. 

Neste diapasão, nos termos do Art. 27, §2º, a Carta é explícita 

em afirmar que em questões processuais, as decisões serão 

tomadas com “voto afirmativo de 9 membros” dos 15 

membros, ressaltando que em tal caso, não haveria 

discriminação entre os permanentes ou não. 

 

A Carta não define claramente a matéria de 

caráter processual, devendo o próprio Conselho deliberar sobre 

o tema, definindo se a questão é processual ou não. Tal 

procedimento causou uma aberração jurídica, definida por 

alguns autores como uma espécie de “duplo veto”, permitindo 

que até mesmo nestas questões prevaleçam as decisões e 

interesses dos membros permanentes. 

 

Em contrapartida, já no Parágrafo Terceiro do 

citado artigo, consta que nos demais assuntos já encontra 
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descrito o famigerado “poder do veto”, uma vez que determina 

que “serão tomadas pelo voto afirmativo dos nove membros, 

inclusive os votos afirmativos de todos os membros 

permanentes (...)”. Tal redação permite que em caso de 

apenas um membro permanente discordar dos rumos de 

qualquer deliberação do Conselho, pode simplesmente 

suspender o seu cumprimento, ao apresentar um voto 

contrário ao tema. 

 

De fato, o poder conferido pelo citado artigo é 

tão grande que os cinco membros podem impedir até mesmo 

expulsões de membros que violem o Art. 6º da Carta. 

 

 

4. Face à sua perda de prestígio, a Organização 

das Nações Unidas vem sendo alvo de várias críticas pela 

comunidade internacional, referentes à sua real eficácia. Estas 

são principalmente sobre o Conselho de Segurança, cujo 

modelo evidentemente não representa mais a realidade do 

mundo nem a opinião da maioria dos Estados-membros da 

organização. 
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Com o sistema atual, a ONU não tem autonomia 

para agir e fica, permanentemente, dependendo da boa 

vontade dos membros permanentes do CS. Várias situações 

que têm o apoio da maioria dos membros na Assembleia Geral 

acabam, por vezes, sendo bloqueadas pelo Conselho. 

 

Por esse motivo, as discussões acerca de 

reformas na Carta da ONU - preferencialmente sobre o 

Conselho de Segurança - estão tão acirradas ao redor do 

mundo e várias propostas estão sendo formuladas e 

apresentadas. Algumas apoiam claramente o aumento dos 

membros para o patamar consensual: 25 membros. Ainda 

defendem a entrada de países desenvolvidos e de países em 

desenvolvimento como membros permanentes, pois só assim 

existiria realmente representatividade, e por consequência, 

ações mais concretas. 

 

Praticamente todos os Membros da ONU, com 

exceção dos Membros Permanentes do Conselho de Segurança, 

defendem a ampliação do Conselho, com o aumento do 

número de Membros Permanentes. 
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Há, entretanto, divergências acerca do número. 

Alemanha e Brasil, por exemplo, defendem 25 membros, os 

quais deveriam ser escolhidos entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Porém, todos com direito de veto ou que 

nenhum o tivesse, o que seria mais democrático. 

 

Tal pretensão, todavia, a meu sentir, não passa 

de verdadeira utopia. “Os Senhores do Mundo” jamais 

concordariam em abdicar de seu poder e privilégios. 

Prontamente, sem uma longa discussão e barganhas que 

certamente irão querer impor. 

 

O que fazer então? Este é o desafio desse 

encontro. 

 

 

5. Estados Unidos, Rússia, China, Grã-Bretanha 

e França, cada qual defendendo seus interesses regionais, até 

concordam no aumento de membros com assento permanente, 

havendo dissenso acerca de que “mereceria tal honraria”, mas 

sem poder de veto. Vale dizer: “vamos mudar alguma coisa, 
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para continuar tudo igual”! 

 

Esse modelo, à evidência, em nada alteraria 

fundamentalmente o sistema atual. Pelo contrário, serviria 

apenas para potencializar disputas tolas, por nada, entre 

membros como Brasil e Argentina, apenas para citar alguns. 

Mas como ficaria o fator eficácia do Conselho, se os cinco 

grandes continuassem com o seu poder de veto? Nenhum! 

 

CONCLUSÃO 

 

O exercício do “ius ad bellum” foi, por muito 

tempo, considerado lícito nas relações internacionais. Todavia, 

com efeito dos conflitos que passaram a alcançar não somente 

os beligerantes, mas também a população civil, e o avanço dos 

armamentos, a defesa da Paz passou a constituir um ideal que 

se refletiu nas instituições internacionais. 

 

Após a Primeira Guerra Mundial, a comunidade 

internacional se organizou e criou a Liga das Nações, que não 

logrou êxito em seu propósito de manter a Paz e a segurança 
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internacionais, já que não conseguiu evitar a Segunda Guerra 

Mundial. Assim, em 1939, outro conflito armado assolou o 

mundo, devastando países, culturas, cometendo graves 

violações ao Direito Internacional Humanitário e aos Direitos 

Humanos e demonstrando ao mundo que algo deveria ser 

mudado. Neste contexto, foi criada a ONU, no intuito de 

promover a Paz e a segurança internacionais, dentre outros 

propósitos. Entre os órgãos principais da Carta da ONU, foi 

instituído o Conselho de Segurança, com competência primária 

de guardar justamente a Paz e a segurança internacionais. 

 

No entanto, a formação e o processo decisório 

desse órgão foram delineados a partir do contexto do final da 

Segunda Guerra Mundial. Assim, os países vencedores desse 

conflito tornaram-se os países membros permanentes do 

Conselho de Segurança, que têm o poder de veto em suas 

mãos. Formado por EUA, URSS (posteriormente pela 

Federação da Rússia), França, Reino Unido e China, este órgão 

se viu paralisado durante a Guerra Fria em razão da 

bipolaridade das potências (EUA e URSS). O intuito primaz de 

guardar a segurança e a Paz internacional não teve sucesso 

diante do exercício continuado do poder de veto. Após a queda 

do Muro de Berlim, esse órgão passou a atuar de forma mais 
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presente. Contudo, reascendeu-se a discussão já antiga da 

reforma do Conselho de Segurança para que realmente 

buscasse os objetivos para o qual foi constituído e não 

vantagens aos membros permanentes. 

 

A reforma do Conselho de Segurança exige 

necessariamente uma reforma do texto da Carta da ONU. As 

propostas têm amadurecido com o tempo, mas são também 

expressão dos países com interesse em obter determinadas 

vantagens ou direitos nas relações internacionais, dentre os 

quais se ressaltam os membros do G-4, do qual faz parte o 

Brasil, ao lado da Índia, Japão e Alemanha, sendo que os dois 

últimos figuram como os dois maiores financiadores da ONU. 

 

Espera-se que a reforma possibilite a obtenção 

de decisões mais legítimas, transparentes e eficientes, 

demonstrando de forma coerente o consenso da comunidade 

internacional e não somente de um conjunto de países que 

hoje mandam e desmandam nos feitos do Conselho de 

Segurança. Mesmo com as dificuldades demonstradas para que 

esta mudança aconteça e que está claro no contexto em que 

vivemos que ela é necessária, é esperado que as negociações 
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para um processo de mudança sejam continuadas de forma 

mais intensa e com apoio de países membros do Conselho de 

Segurança. 

 

O principal ponto da reforma do Conselho de 

Segurança diz respeito ao poder de veto dos membros 

permanentes. A limitação do poder de veto é a grande 

questão, devendo ser repassado aos demais países, devendo 

ter uma distribuição equitativa, sendo considerados os quesitos 

de localização no globo e também seu poderio econômico, 

sendo membros países desenvolvidos ou países em 

desenvolvimento, ou então como apontado linhas atrás, que 

nenhum membro detivesse tal poder, devendo as deliberações 

do CS serem adotadas pelo voto positivo da maioria 

qualificada, como ocorre atualmente. Tal consenso, todavia, 

deverá ainda sofrer enorme resistência dos cinco países que 

detém tal poder (o veto), mas as transformações globais, a 

ineficácia do sistema atual, ao lado de outro tema que requer 

urgentes medidas (a questão do Meio Ambiente mundial) estão 

a requerer a sensibilidade desses países, ou a paz e a 

segurança mundial continuarão ameaçadas. 
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Mesmo com todas as dificuldades aqui 

apresentadas para que se concretize uma reforma no Conselho 

de Segurança, de qualquer maneira é essencial frisar a 

necessidade desta reforma. Tal discussão demonstra o 

comprometimento da comunidade internacional em tornar esta 

modificação real, para que o Conselho de Segurança possa 

realmente suprir as necessidades internacionais e não somente 

interesses daqueles que se valem de seu poderio sobre este 

órgão para que se concretizem interesses próprios. 

 

Senhoras e Senhores, rogando desculpas se 

apenas lhes disse o óbvio, não menos verdade, segundo 

penso, que ninguém neste encontro esperaria propostas irreais 

e utópicas para tema tão delicado e que há décadas tem 

ocupado as mentes mais brilhantes dos estudiosos do Direito 

Internacional e da Diplomacia Mundial. 

 

Sem embargo, o que se vislumbra é: de um 

lado a esmagadora maioria dos Estados Membros a reclamar 

mudanças na estrutura do Conselho de Segurança da ONU, e 

de outro, os países mais poderosos da Terra, se opondo a elas. 
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Qual caminho seguir? A ONU é, por excelência, 

o tablado adequado para tais negociações que serão difíceis, 

penosas, mas creio possíveis, sob pena de a se manter o 

“status quo” atual, aquele organismo tão vital, transforma-se 

num problema e não em solução para dirimir conflitos, como 

aliás tem ocorrido praticamente desde sua criação, 

excetuando-se alguns poucos avanços, muitos retrocessos e 

frustações para a comunidade internacional. 

 

Encerro esta minha participação neste magnífico 

encontro, mais uma vez agradecendo os seus organizadores, e 

à plateia pela condescendência para com este limitado 

expositor. 

Muitíssimo Obrigado! Muchisimas Gracias! 

E viva a Paz! 


