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INTRODUÇÃO: Considerando-se, em cada vez maiores proporções, a dominância e a
potencialidade do Conselho de Segurança na estrutura da Organização das Nações Unidas em
matéria de paz e de segurança mundiais, com o consequente aumento do déficit de gerência
da governança global desta organização internacional, o estudo realizado teve como foco
analisar as Resoluções vetadas no CSNU de julho de 2012 a julho de 2017, em especial, suas
temáticas, os Estados que opuseram vetos e as razões demonstradas. A fim de atingir este
objetivo, foi realizada introdução histórica sobre a formação e o desenvolvimento da ONU, a
qualificação e a quantificação de todas as Resoluções vetadas no período estudado, as análises
individuais em torno do conteúdo e do tema das Resoluções, os Estados que opuseram veto e,
assim, uma análise internacionalista a fim de condensar os dados em forma de gráficos mais
perceptíveis à devida compreensão da pesquisa. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A linha
teórica observada seguiu uma perspectiva social e sistêmica do Direito Internacional e das
Relações Internacionais a partir de autores como Charles de Visscher, Georges Abi-Saab e
James Crawford. Em síntese, no movimento da sociedade internacional a partir das decisões
tomadas por seus membros, tal perspectiva teórica reúne quatro elementos básicos em sua
estrutura de compreensão das Relações Internacionais e do Direito Internacional, quais sejam,
a) Processo de comunicação social; b) Função; c) Normatividade; d) Tempo. MATERIAL E
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MÉTODOS: O estudo teve duas etapas principais; a primeira, a análise qualitativa das
Resoluções discutidas no Conselho de Segurança de julho de 2012 a julho de 2017; a
segunda, o estudo quantitativo somente das Resoluções vetadas pelos Estados-membros
permanentes do CSNU. Para a primeira parte, a pesquisa foi feita inteiramente no banco de
dados do CSNU, em que estão disponíveis todas as Resoluções desde 1946. Dentre todas as
Resoluções, apenas as vetadas nos últimos cinco anos foram selecionadas para um estudo
mais aprofundado, sendo transformadas em gráficos para um melhor entendimento da
temática. Em relação à parte quantitativa, esta foi baseada em jornais, sítios de notícias,
documentos oficiais de Governo e órgãos diplomáticos, bem como nas próprias pautas das
Resoluções. Considerando que as Resoluções estudadas são dos últimos cinco anos, os temas
debatidos tinham um forte impacto também na mídia, o que fez o estudo ter um apoio
substancial nos noticiários, além da fundamentação histórica em torno das relações
interestatais para elucidar melhor os motivos aplicados nos usos dos vetos. RESULTADOS
E DISCUSSÕES: Como já descrito, o estudo aqui estabelecido utilizou o espaço temporal de
cinco anos, de julho de 2012 a julho de 2017, em que das 323 (trezentos e vinte e três)
Resoluções levadas ao Conselho de Segurança, 9 (nove) foram vetadas, ou seja, 3% vetadas e
97% aprovadas. Desse percentual, 9(nove) foram vetos russos e 4 (quatro) foram os vetos
chineses, pontua-se que mais de um Estado pode vetar a mesma Resolução, como foi o caso
da Rússia, utilizando o poder de veto nas 9 (nove) Resoluções. De acordo com a sistemática
das Resoluções, cerca de 67% das vetadas possuem assuntos relativos à questão Síria, todas
elas com o veto russo, cerca de 22% com relação à Ucrânia, também todos com o veto da
Rússia e cerca de 11% relativos à Bósnia, também com vetos russos. CONCLUSÃO: O
ponto central do estudo foi perceber o interesse estatal por trás de cada temática vetada,
sobretudo no que diz respeito às alianças estabelecidas entre os Estados no cenário
internacional. Considerando que das 9 (nove) Resoluções vetadas, todas elas tiveram veto da
Rússia, este foi o principal ator estudado; logo, suas ações, muitas vezes agressivas dentro da
governança do sistema internacional, demonstraram um forte posicionamento em defesa de
seus interesses estatais. Isto pode ser observado em sua atuação na Guerra Síria, o apoio a
Bashar Al-Assad, a venda de armas para grupos em conflito na Síria e o bombardeio em áreas
de conflito, além da questão delicada durante a conflito Ucraniano e a anexação da Crimeia
como parte integrante da Rússia. Tais momentos demonstraram um desrespeito ao Direito
Internacional em geral, uma vez que seus interesses estiveram acima da própria ONU e do
principal objetivo da organização, qual seja, manter a paz e a segurança internacionais.
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