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Solução Pacífica de Controvérsias  
  

Objeto 
  

Os mecanismos de solução pacífica de controvérsias são as 

formas de que dispõem os sujeitos de direito internacional 

para solucionar conflitos resultantes em suas relações com 

outros sujeitos, sem que, para tanto, precisem recorrer ao uso 

da força no plano internacional.  

Em regra, as Organizações Internacionais têm, em seus 

tratados constitutivos, disposições que fazem referência 

expressa aos modos de solução pacífica dos litígios ou, ainda, 

a obrigatoriedade de que os Estados deles se utilizem antes 

de recorrerem a outros métodos. 

  

Modalidades 
  

Para o direito internacional, os modos de solução pacífica dos conflitos podem ser sintetizados 

de acordo com o quadro que segue: 

 

Meios Diplomáticos 
  

 Negociações Diretas: Trata-se da forma mais comum de solução pacífica dos conflitos 

que, como o próprio nome sugere, envolve diretamente as partes interessadas, sem a 

participação de terceiros. 

  

 Congressos/Conferências: Quando a matéria ou litígio interessa a diversos Estados, 

ou quando o objetivo é solucionar um conjunto de questões comuns, desse modo, as partes 

se reúnem em busca de soluções comuns. 

Modalidades Características Espécies 

Meios Diplomáticos - Utilizados diretamente pelas partes em 
conflito com ou sem participação de 
terceiros 
- Decisões não obrigatórias 

- Negociações Diretas 
- Congressos/Conferências 
- Bons ofícios 
- Mediação 
- Conciliação 
- Sistema Consultivo 
- Inquérito/Investigação 

Meios Políticos  

-Envolvem partes e organizações 
internacionais 
- Em regra, decisões não obrigatórias 

- Prestado pelos Órgãos Políticos da 
ONU 
- Prestado por Esquemas Regionais 

Meios Jurisdicionais - Envolve presença de terceiro imparcial 
- Decisões vinculativas para as partes 

- Solução Arbitral 

- Solução Judiciária 
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 Bons ofícios: É um meio de entendimento direto entre os 

contendores, mas facilitado pela atuação de um terceiro, também 

sujeito de direito internacional, seja Estado ou Organização. O 

chamado prestador de Bons Ofícios não terá a função de solucionar a 

questão, sendo que, em muitas vezes, até mesmo a desconhecerá. Seu 

principal objetivo é aproximar as partes, criando uma situação propícia 

para que estas se entendam por si.  Os Bons Ofícios podem ser 

oferecidos pelos interessados em harmonizar os litigantes ou 

solicitados pelas partes. 

 

 Mediação: Assim como nos Bons Ofícios, a mediação é um meio em que haverá o 

envolvimento de um terceiro. No entanto, a participação deste se dará de forma mais efetiva, 

visto que buscará a solução do conflito. Importante destacar que a atuação do mediador se 

assemelha à de um árbitro ou juiz, mas com uma diferença fundamental: seu parecer não 

vinculará as partes, razão pela qual esta via só será efetivamente aplicada se ambas as partes 

entenderem ser a proposta do mediador satisfatória à solução do litígio. 

 

 Conciliação: É considerada uma variante da Mediação, caracterizada 

por maior aparato formal e está expressamente prevista em diversos tratados 

internacionais. A Conciliação ocorre de forma coletiva, ou seja, não há um 

único conciliador, mas uma comissão de conciliação, integrada por 

representantes dos Estados em conflito e elementos neutros, em número total 

ímpar. As decisões são tomadas por maioria e culminam com a proposta de 

solução que não é vinculativa para as partes. 

 

 Sistema Consultivo: Trata-se de uma troca de opiniões entre partes interessadas 

direta ou indiretamente no conflito no intuito de alcançarem uma solução conciliatória. As 

partes, mediante prévio acerto, consultam-se mutuamente sobre divergências que existam 

entre elas, sem a necessidade de participação de terceiros. Consiste em previsão, 

normalmente expressa em instrumento convencional, de encontros periódicos nos quais os 

Estados debaterão suas reclamações mútuas, acumuladas durante o período, buscando 

solucioná-las.  

 

 Inquérito: Em direito internacional, o termo denota 

procedimento preliminar de instância diplomática, política ou 

jurisdicional como forma de estabelecer a materialidade dos fatos que 

se encontram na origem de um litígio. Em regra, é conduzido por 

comissões semelhantes às de Conciliação, integradas por 

investigadores neutros e outros escolhidos pelas partes. 
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Como o tema foi cobrado no Exame da OAB:  
FGV - OAB UNI NAC/OAB/XVI Exame/2015 

  

O litígio que envolve Estados e organizações internacionais podendo ser de natureza 

econômica, política ou meramente jurídica, é conceituado como controvérsia internacional. 

Acerca dos meios diplomáticos para soluções pacíficas de controvérsias internacionais, 

assinale a afirmativa correta. 

a) A negociação é um mecanismo que conta com o envolvimento de um terceiro, cuja função 

é propor uma solução pacífica para o conflito entre as partes. 

b) Os bons ofícios caracterizam-se pela oferta espontânea de um terceiro que colabora com a 

solução de controvérsias podendo ser um Estado, um organismo internacional ou uma 

autoridade. 

c) A mediação caracteriza-se pelo envolvimento de um terceiro, que somente pode ser 

pessoa natural.  

d) A conciliação é muito semelhante à mediação. Entretanto, caracteriza-se pela 

possibilidade de atuar como mediador pessoa natural, Estado ou organismo internacional. 

Gabarito: B 
 

Meios Políticos 
 

O denominado meio político sempre envolve organizações 

internacionais, tenham elas de cunho universal, como as Nações 

Unidas, ou de caráter regional, como a Organização dos Estados 

Americanos, por exemplo. Além disso, verifica-se, em geral, que tais 

entidades se valem dos meios diplomáticos acima referidos para 

promover os entendimentos em suas estruturas. 

 

 Órgãos políticos da ONU: Considera-se que tanto o Conselho de Segurança (CS) 

quanto a Assembleia-Geral (AG) podem ser usados como instâncias políticas de solução dos 

conflitos internacionais. Qualquer membro pode solicitar atenção do CS ou da AG para 

contenda ou situação suscetível de provocar conflitos. Em regra, os meios políticos não 

produzem soluções obrigatórias para as partes, à exceção de determinações oriundas do CS 

decorrentes de seu poder coercitivo na manutenção da paz e da segurança internacionais.  

  

 Esquemas regionais especializados: Assim como a ONU, as organizações de alcance 

regional possuem mecanismos não jurisdicionais para a solução pacífica de litígios entre seus 

Estados-membros. Normalmente, preveem em seus instrumentos Conselhos Permanentes 

com a representação de todos os Estados-membros dotados de capacidade jurídica para 

equacionar politicamente os conflitos surgidos na esfera regional. 
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CF 88, art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na 

condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as 

sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho 

(...) 

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional 

 

Meios Jurisdicionais 
  

Os meios jurisdicionais, em oposição aos anteriores (meios não 

jurisdicionais: diplomáticos ou políticos), caracterizam-se por indicar 

soluções vinculativas às partes, oferecendo-lhes um foro independente e 

especializado para solver suas contendas por intermédio de um terceiro 

imparcial. Em regra, os Estados não estão obrigados a se submeter a essa 

forma de solução. No entanto, se o fizerem, as decisões proferidas serão 

imperativas.  

 Solução arbitral: Trata-se da modalidade na qual o terceiro investido da função 

jurisdicional profere decisão obrigatória para as partes litigantes. Existente o conflito, o 

árbitro (Estado, organização internacional ou indivíduo) é escolhido ad hoc pelas partes que 

o para o fim único e transitório de solver a demanda, cuja matéria será por elas delimitada.  A 

sentença arbitral é obrigatória, definitiva e irrecorrível, ressalvados, nesse caso, o pedido de 

interpretação da decisão, a alegação de nulidade e o pedido de revisão. Por fim, apesar de 

definitiva e obrigatória, a sentença arbitral não é executória. Seu cumprimento depende da 

boa-fé das partes.  

 

 Solução jurisdicional: Em regra, as partes litigantes têm, como 

solução jurisdicional de caráter universal, a Corte Internacional de 

Justiça (CIJ), órgão da ONU, com competência para julgamento de 

questões que envolvam Estados. No entanto, a CIJ não é a única, pois 

há diversas Cortes Regionais e/ou Especializadas, também 

competentes para solucionar os conflitos internacionais, ainda que 

de forma restrita a determinadas pessoas ou matérias.  Como por 

exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos que pode 

analisar litígios que envolvam a aplicação e interpretação da 

Convenção Americana de Direitos Humanos e outros tratados que 

versem sobre proteção ao indivíduo. 

 

#MasterDica: 
  

No que concerne à solução jurisdicional, vem sendo cobrado nos Exames da Ordem os 

seguintes dispositivos legais:  
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Como o tema foi cobrado no Exame da OAB: 
FGV - OAB UNI NAC/OAB/XIV Exame/2014 

  

Na hipótese de inadimplência do Estado brasileiro, condenado ao pagamento de quantia 

certa pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, deverá o interessado 

a) executá-la perante a Justiça Federal pelo processo interno vigente para a execução de 

sentenças contra o Estado. 

b) pedir que os autos do processo sejam encaminhados ao Conselho de Segurança da ONU 

para a imposição de sanções internacionais. 

c) reinvindicar pelo processo vigente no país, porque as sentenças proferidas pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos são desprovidas de executoriedade. 

d) postular perante a Corte a intimação do Estado brasileiro para efetuar o pagamento em 

vinte e quatro horas ou nomear bens à penhora. 

Gabarito: A 

 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XI Exame/2013 

Diante de uma sentença desfavorável não unânime da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, que lhe condenou ao pagamento de determinada quantia em dinheiro, pretende a 

República Federativa do Brasil insurgir-se contra a mesma. A partir da hipótese sugerida, 

assinale a afirmativa correta. 

a) A sentença da Corte pode ser modificada mediante recurso de embargos infringentes, 

diante da falta de unanimidade da decisão a ser hostilizada. 

Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 67. A sentença da Corte será 

definitiva e inapelável. Em caso de divergência sobre o sentido ou alcance da sentença, 

a Corte interpretá-la-á, a pedido de qualquer das partes, desde que o pedido seja 

apresentado dentro de noventa dias a partir da data da notificação da sentença. 

 

Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 68  

  

I- Os Estados-Partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em 

todo caso em que forem partes. 

II- A parte da sentença que determinar indenização compensatória poderá ser 

executada no país respectivo pelo processo interno vigente para a execução de 

sentenças contra o Estado. 
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b) A sentença da Corte somente pode ser modificada por intermédio de uma ação rescisória. 

c) A sentença da Corte é definitiva e inapelável. 

d) A sentença da Corte pode ser modificada graças a um recurso de apelação. 

Gabarito: C 

 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/IX Exame/2012 

Após obter sentença favorável perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que 

condenou a República Federativa do Brasil ao pagamento de determinada quantia em 

dinheiro, deverá o interessado, em caso de inércia da sucumbente em adimplir o comando 

condenatório voluntariamente, adotar o seguinte procedimento: 

a) Requerer perante a Corte a intimação da executada para efetuar o pagamento em vinte e 

quatro horas ou nomear bens à penhora. 

b) Solicitar o encaminhamento dos autos do processo ao Conselho de Segurança da ONU 

para a imposição de sanções internacionais. 

c) Aceitar que as sentenças proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos são 

desprovidas de executoriedade. 

d) Executar a sentença perante a Justiça Federal pelo processo interno vigente para a 

execução de sentenças contra o Estado. 

Gabarito: D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Acredite em você! 
“Aprenda a confiar em si mesmo e aprenderá 

o grande segredo da vida” 
 
 


